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بربرمموهمغ!ضضييرحص2!ينش!هزبخطلقوص!

ئمبقملصكموصجصرثدبرلحز

الانسان.نحريرنني،حةالقوهللحياذ"الحقيقى!الاهدعناذاألا.ا)-إبمم!خاهايت-قوفكرذأيختتخذلى"

التوأزنتحفيقعلىامملواطاقوصيةاتربتهضمنوتمتيحهوينهم!.ا،ساريهلفكرذوبينلي-ته!ا)هميفهال!ا"ازعقدت

والارنف،ءألاسمانلمحعادداجلسنفةالخظالقوكلصاتبيناحيماداتفتيحالىاوحه!لاالإولاًدفوميهأدحياذهدف

-،نيت.باروو--!ام.ممكنمدىاوسعءاىالواطنلدىالأسانيه

.رحسلالتىألفالآء!قعنتال!دالى!بانهدفولار--!نالاتثحالامثإخألاطاربانالأيمانألقوميهالخنارذ

زوهـدهانردمازرولحط.-!ز!هـاز!*ذرالفكرالقومحةالغثرذهذافيووصما.إلوروصيوهوازهالفوص!نرقيامحلارهولسان-!

...ا-.امثاليا.ت،!لكاهويستخرجلويزانالمرديستطيعألاطار

ا!اجىمياالاحلارنكناماذأهاللححف!النزءتفتحلموميانمثمانفعدالكا-بصرا"الىهلاا)ى"ىيرأنل"ييسرلا.ثرواميو..وطاقانما،

النمسي.ا،زدهالى

صرزافحاةكانتالتارينخعبرلسايمةالقومحةؤكأروال!

فيالعالمؤي.يهالقوالحركاتونشأذ.النزعلهذادوما

لججسان-ل!السباص،منا2ليحهكلداحقيقأابهذهديروالتذاككياك-إ"هذهءمقعن.تكطء،عشرأدتاسعالقرنبدأية

!الدليتزراكلية.ولىجنا!عريىنجحةا!قوالارتباهـبينمدىفلهرتاذ.ألانسانيةوالنزعةادعوميةالنزعةبينتقوم

وأالاحللعردالانسازلطالوصدتميحالىتهدففا!قوميةوالمجزأذالمضطهـ!ةالشعوبلدىنعلمكماالقوميةالافكار

الخيىلىوتنمتروتزدهرتغفيديم،كلاقاتهكاملأور،مالمجالوازشر.ارالشعوبزوريرهدفهاوكان،حمالالاوالمقطعة

مثلءينيها3ن!بتضعادوهي.وللانسانيةللامةوالعطاءفي!لاتلغىقازرمناحعالموخلقمححيرهاتقريرفيحقها

بالدوورأطيةكلبيعياالتقأء،تلتقييالفنالانسانيالهدفهذاطربفتعنالكاملالانسانوجودوتحقيق.اء"ءلىا!ة

تعفكعابهانتانفالدرمقراطية.اهدافهالتحقيق؟ولسيلةاهـريهنتيانهكذا.الانساناخيهطغيانمنتحريره

وتيسيرالازتظنلثحريرأإثلىاوسيهل!اانهاتعنىفهيلثيئاتالاسعالقرنأوأئلفينشمأتهسابدالةمنذالايطاليةالقومية

ومهما.أ،صيلةألانانيذقيمةوتفتيقا!رائم.فكا!رحروببعدالالمانيةالقوميةاتحركةشأنكانوهكذاخعنمر

الصحيحصنلظلللديمقرامحليةتقدمألتيالتعريفاتختلفالغربيينالس!فلدىالسلافيةالقوميةوفن،الثلاتين

ذاته؟ؤبكغايةإلانساناحذاماحوهرهاانوابدادومام51لدىجمعهاالخركاتهذهثارتلقد.والجنوبيين

أدحديثةالنزعاتوددتوقد.ولياةلا.هدفاوارخاذههمهاوبان،.ألاجنبيةلطسيطرةخاضعةمهددةمضطهدة

كاالديمقراطيةفيالاساسىالعنحراناليومالديمقراطيةفي.وحريتهالانسانحقاجلمنتناضلأن

ليس%لاحتراموهذا.الازمانيةالشخصيةاحترامهو،الانسانيالطابعهذاالقوميةالحركاتتجانبولم

وعدممنهاالنيلعدمقوا"،خغسبسلجيااحترامااجلمنوالستغلتالاصيلةعن-اهدافهاانحرفتعندماالا

هدأوقبلهذافوقهووانما،واستثمارهااستغلالهاالنازيةالمانيافيء،حدثلحوءلى،والسيطرةالعدوأن

لتفتحهـاكاىالظروفتحقيققوأمهايجابياحترا!مليرلتبرشعلراذاكاذالقوميةاتخذلتلقد.الفاشيةوايطاليا

هذهأو"تل.عطائهاكامليالىرهاوالوصولوازدهازهاهـصعيرهاعلىاًمةلسيطرةووسيلة،والعداءالعنف

بالتعريف!!ي،نجةالازشيةالشخص!لتفتحالميسرةالظروفماتكونابعدوغدت،الاصليمعناهافقدتوبهذا.الامم



ألامم.منامةفيهازوجدا)تبالو!فعيئالظروفجهاةوليجنا-لرون:وناطالموؤ-هارورءلالضيالقوصيةالحياةظروف

حأفالووبينأءاىكهثاىءالمىدأبينالأوراءهذأشرارةوصنظال!دالتودهحجضءح،بناءأىص،لرونو،3"النش--رلسعادتهم

الخ!ميب.وألضطبيقال!ا-ماهـ)وكا!يوصءلان-انور4ا+لمخىولى!،فض"الضكاصوالفرواةوالمسا

أهـى.ترؤديالض!حفهـكط،الواحدر"النظرةفةآواما.خار-هااوالوروميةواةااله-دودىصمنسواء،انسمان

اهـ-لىلى،روولى،ورحملمولدلىءهرز!اوخ!دالىب-بورورلأا.لفى-ر..ه-.........

......ا،ا!ليءوورأط-"وااوروص-"ابجناعم-!اا،رتبا!ا-و!دأ

وليدفيحى!ديريه1الوواور!تلر!.،،احدايىحدصشلىا)تكهاس

،ورلم:حلهـوركقورا،ادزصنمنردصى،عاشنءخا!ط.لعثيرفيلضايبجنكما،.ليصقراطيةالررسب"ؤ!اجداير"أمشزرلنايرجين

هداوقوام.دحرعهحتكا)رو/ما!طورهـلبتلم،لحديثاب!ءهـ!يرنفيرلمحهو.الدير!قراطصةهذهحا-ودنفسحهقتالو

نات!حاولى،ا)سببيهالعأ-ط!ات.)طالخاألت!!ى"كوسباالااممناهالاتتخذالديم!رأط-ةانالىالطريق

لواء،،.معيضظاوو.رةت!و!ىضادت!الإرد.:،بطيإءيهبين.للاضم!رطر.إرو!اعنالان!سانتف"!هحوان،للقوميالوجودلتصىقيق

السبب!و.رورمبرهولىا..لىجبضن،جتماظيةو)ير"مادكارتوالع!لالقوميالضعاونفباهداتب،طالار.أعمقرتبط5

،وثر!ها*لمحفدو!؟لىخبجهصرىلىاامصرلطثاولعتبرءميل،1.القوميةالحياةلمصلحة

غل--ىطبقتعندمارخانجهاالص-ثأا.نص!!الس،طحهالشظر!أذ)جعل،أ)!ؤوميةاًلءلآرذ-!دوداي!كالنايبيناى"عاى.

الباحىخينمنعددحدولهناؤها.الم؟جتماعيةالظوأهرهـ-وعالوي!جناواد،كاهـ!نألا"لسانلصالحالفلارةهذه

ولهـؤصو،حالىماًهـاسيء،ملءنايكنش!عواننصاامع!ا-!إ،رمفب"،ا)هدو!ورسيانرا!-كلالستمساكا!خطا!ي

ءىعد،وصإ-قتابعسواهوص،،الاجضصاع!الحياةسيرعناواضط،،دهاورسانالا?ىوردوان11مبررااًدقومبةذا.لسة

لىالعا!-زاتعحينمثك11،ركسى-"ر"النظرمافعلتزحو.حار-"اوأد!وصبالاطارضهنلسواء،و.ر!تحهحريته.لقيهد

الاجتماءيهالحياةصرعظل!لالابا!:جاوعدتهالافتصاديا!درج!راى،بابا،لىدوبترر:!حين،القوميهالمكرهانذلث

هـ-،،ذليل4ببمثل)مخ!يهاةمظا!رمنماهـواهاعتجرتوصىينو!تشءرولا،الأز-اننعنىط،الاصاي.)هدفها،ىصائصة.نظل

الضظريىتفعلتذلكومثل.مركباتهن5تانويصركباولأفمطهـ،دودرليعه،إلا،وخمساراوالصنفيرلخبرحجةلتتخذ

الجيى"عاملالىالا%يخماعيةالظواهرتردان2صىاولتالتى.ألانسان

.-العرقعاملاوألىهـب،ر!،،خىتيرا3ات-بأ!مولىأجد!-ةأأن

ا--،هاؤ!مفي)ضيرةص،ىلىكطإت!ثلرذاءذهولدتودفدألازممىحاناجىصمنيضع"،الالس!انيىضعهاألتيءالبادي

الس!!!-".و!!!ا!با!--الميو--اوكفيإلىةألار--إيهةال-ور--ورإرارباورإوء"وزمدور-رقيه!لتمالسب-لو!ى

ا!،ددءاومص-داندبخطا!او،نبتالرديثالع)موجاء.لىول-نص،،1،اًلجالزءبرؤهنول،زرأ.الروحياوءيأءن

جشء،ء---،ملأا.ومادرولىا-ف!ؤبلي!!لاحىرراارءير.)!امدذا.انه*ر--اتدز-هـا،1لإ.إور*ءذرءأجاديأحم!.ددد.رتشأن،اتإ-درت

-ط،اد-دربم"اورار-ت،وود.ررو-!حى!الىص-خكلرأفالا"داو.1،ؤ--او-"!-خا6!مونرأص-هان،ءا:*لأ-ء---قوحجذ

اًووىيدفازونالى4يرلمادا!هـأالفاوتردالىطأ-ءسيراتا-،حىاه!ا!ا"،،حمرأ)دبرهةوالفماردا!ومىورأ5الورلأرليجنأ)ربرط--زان

مىنانولم-ش".،ا!.رالظوسازرا،،حوزت-اقحبدولى--بحى---،أكا!ب،!؟االورش!،لاالقصزو"ن!!ا،ز--راأنلوللى--هما

+)رلم--قءت.،نت-اءالمزر"ء:،فيلم!با!كلليحدت"نالواجب*-ر،اصن"حطبةرورأنصنص-3اوروالوولارديج!با)،..ا--سا

إلا؟وءلم!ا.-ر-!*ةأرجنإ---ركااخهاءلياص-هـأسه،كلةبوالتفيىر+.:3!.ولرآاا،،الدرسلدأ،-انالاناف!ط"،دصلاوصنواناعفأ

والها،وحي-دهـ:ببنش-!ةلازص!تالماد!قىؤالحاد.نذ.)كاتؤ-دشانصنالدرء"راهـأ-رز6الءكرؤجميرصا0وخارس،ا

صت!-،لل؟،الاسبابرونجه)4تفاعلبنت:جهزءدتص--ن،م!.--أعودطدور!.الم--وىءهـومومبهـأؤارتاكماارا

.+!صىقوأ-رساسيأس-سبرورض،1وليمى!،ض-،ز،،،وزز،.لاز--،نالاز-،تأسىضورللأل-حتىو/الءو.ضىىصضىاصا"

و-ل،ز،ءصى!بالورامبص-ز"وال-عددحىضم،لالا!كلداصى؟زر"و

ى-اليننهلر3)بتفسير،لللأش!،ءالواحديا)ضعسى--رصحل!؟---

الف-وللي-شصعدو،خذةصضابط"مترأازهاءاىاثحدالا

.شئيءءلمفت،ح!ي،ونت،ورل"ذؤفصسببةؤكوذإ!صودؤ،.و.ا،أ،كال!قو،ة1.عحرلي،نؤخاناإ:اديءافةآان

في،زطورهاعدالعامانشض،ء،،ا)نيا-خلرذاهذهأنغير.ا+صدر"اًلوال-ظرذ

الظواصىهـصيدانالىب-سرتنشورللم11،دليةأ!رالفاو!حدانو!دؤ!!ءأو،ءإ)ىور-:ا،ةأوأ.رورإب!ذيؤ،والاطلاقاصا

ب،لسنبالتفسير،الواحديالتفىير،،ظلءيةالاجتما،نىالم-ت-شءدر"،!ؤ"رف"!-ورذأ-دأاصن.ر!ورلىصالف!و

هذ،امثلمازعموكثيرا،الغالباضغسيراحيو،الفذحيدالوهـص:"أدول-دأروصنرجي!ل3بإذا!واء".أ.":رررا!و!زوصج"

صأرك!.فعلمازصىوءاى،الورلمىظحىفةلنفول،اضفسى-اتن--:-"اص-"ودزو-رلم"زط.-"نا!ر"؟لى-ت:!هح"ضداكلص!

..را-ل"ني!حطنع،و.لص-جاص-ء-،حداءالمبدا!داصخليعدو

اصىراظواص!-داناكااءلوراءيأ،.صب--،دل)-تي،برررولاوالى*ر-،ؤ-----،"اوروصجةا!ر،لي،لى"ا%لصنلى.،نة*-يءعلزبرير

اصى!ااىصن،احدياواا)-ور--يرذلكبرجرورن،ألانجهاع!"وروو،راالديمنىراجا-"مبداصنل:)ألذيوكلوءصىإةالا

بالتفسببراتوالاضىذ،إلضحاصاةدر"ا--.اًاوا)تظرياترر%-لفيرممىءخىدم"كهاا-قاس!-لفي)-ضصىدم،فارغا

تعتبرالضيبالتفسيراتنعشبتالضع-!صحأن((لنفاءليةأ)1ب،س!-ماط-كأونريهلدالالقهحا?ا!-ضىإبندو،لباطلا

لالعواصصنجملةبينا)تفاعلز--ج"ب"طالاجتأهرالئ!او.يمقر.طبةالد

المنث!ىءال-ىبباممفش!ضل5--،بى:"،اضىر،المتعددة0010،..00
ا!للاق!ءنالا!ا!عضتتر!لامالاددبح!المت!-ل"المباديءان

ر::كيمصدأأيوزط:يق.والقورويةألاجته،ءيةالبنيةجهلة

الوروصي،المبددءاىتط:قء-دما،!زردالواحدلةفةا؟وأءاىكهثلالمىدارجنا)ضكاءلزض-جةألاصرز!ايةفيي!ونان
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اهـارضمنممثنمدىأؤصىالىالانسانتمتيحثبتعيالاليهمنشيءاهمها،المزالقمنجملةالىتجرانها

الديمقراط!،"منتتخذانلهابدلاالمتأخيالقوميالعمليستباح،صارمةقوةيجعلهتأليها،القوميللمبداالخاطىء

صصلح!ووقايةودرءالاهدافتلكلتحقيقمثلىولى-لمةعندهـ،الاؤةهذهنتائجن5كذلك.-شيءكلاجلهامن

ت؟كأفي-.،لا،وبالئل.وقسموتهالاطلاقصوريهفيالوقوع،حاهـمكعاملأليهتنظرانالديمقرأطىالمبدأءاىتط:ق

.لمرأءعطبأويطبقلإنقابلا،دلالةذاروجدااديمعراطيةا،ودمبلحممكسوذغيرمجردةكفكرة،ميتافيزيقيبدأ53

وحين،معينصءقوميهذبحيليرتب!عتدمالأ،معينة.تح!ماحبهاألتبالاخرىالظروفبضبفةمصطبغةوغير

شأرهامنالتيالمساربفييسيرافادلافهااإمكي!لعمقعتلكفيزهايةينتهيالذيهو،ألموحدالوقفهذاومثل

لحقيقةالاوجودلاانيؤكدحين،ضيقتعصبالىالارور

بنتيجةيعدللانقابلمبدأكلانيدركلاو"حبن،واحدة

-4-.والنزعاتالمبادىءمنغيرهمعتفاءا"

القوور--ةءلىتري،العامةالكبرىالحقيقةهذهنسىوحين،ذاتهافيغمايةتغدوحينالقوميةان

ألقوميةارحركأفيوتجد،غيرهاعلىترىكماا!عريبة،التفمبهـالواحديهذمثلؤبتقع،الانسانعيةاهدأفها

.!خصيامحالاالعربيةحينوالديمقراطية.الانسانيخنق،رهيبامطلقاوتغدو

.لجوهرمعادتطرفالىتنتهي،الواحديبالتفسيرتأخذ

-ألى،سليمةقوميةككل،تهدفالعربيةفالقومية.الديموقراطية

فيهذأوترى،القومىا،طارضمنالعربي.الانسماتفت!-

وتنطر.وابداعهالعربياحمفردالعطاءالطميعيالاناءالاطاح!افاتعنالعامالحهديثهدانتابعاننريدورو،

لمكنهكسياج،القوهـيةلحياتهالعرريأاًلمو:طنارتاطألهـ،الجهقابناوالذيمما.الواحدإةوالنظرة.المطلقةالنطرة

..ىالدرءفرأطيةبينالقائمةالعميقةالصلةانمنقررنا

لديهويطاق،مدأهاحتىالاسماليهطافمافنحميقصنووزرم!لصنكلتيهماخيمانشأتهامنوالقومية

آخطاننطرأنعدوهذا.لضلمرجى،ألامةالقويهماحمىرجغايتهااقوطارانبالتالىشأنهاومن،الواحديةاوالمطلقةالتفسيرات

وعملهاالانسمازية،روحهاعلىالحفا!منبالتانيو".!كنهابذاتليستش!)صةفيالوقوعافاتءخهماكلاتجنب

اصةبوصفهاألعربيةوالامة.روخعاونقاخعالما!لمن.نتيءكلوإيحلشجسايحفظلااطاروفي،مضمون

الاطارهذأألىتنظر،الحديثةنهضتهابدايةفيتزالماتطصلانادادتاذاالقومبةانا"3هذاونتيجة

اخطارصن.بق!ها،قدهاءإىمفحسلاطارالىنظرتهاالقوميازساز--4أهداًفهياًلت!ب،الاحمبلةباهدافها!حكومة

----حمسىسى----------حى-ا-
11
أ

اًلشهرهذاًتق!-!ماًلاداً!داًر
01 اى

11
صواتغمغصصبصيغساباغكل ا

11ا11
01ؤص سارترلولحأن- ..

ارنمطزتىعابدةرن
....

11

ا
الامببركبمالاس"هماركأرولمرر.ءر3إء"،لورفيكوبا.نضاليرصفالذياًلكتابملا

ا
الاجف-ة.منالسيطرةالتحررالىيسىبلدلكلاًلكبىيرنصير!ايوجودياًلادبربفيهيبدوالذيالكتابعهه

(سببةالسبا!عصالم3اوساطفيكببرةضجةيثيربفىالء"الذيالكتابم!11
11
11
!عىكااع!حم!م!-عسم-عى-!ىصسىصىصى!ىحمى-----------------------.-------ا
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سفهومالعرباجدادنمالدىاستبقت.نجتيالفكرةعه)!ارونصزءألهعرو)هاويكون،الكبرىاداولانس!ل!

الض!القيمرأصرعلىانيعاموكلخفا.الجديدالديمقراطيةرقرررفيالتءوبحقسبىلفي-لالف-اهالازساني

كرا؟"ءلىالحفا!واسلامهمحاهايتهمفيالعرببهاامنهـور،صء-"ؤوممط.ننازء"عا)مكأءن،بنفسهامصيرهما

!ذههوءا"العربيالتاريخفييطالعناوالذي.الانسانا:ينالمطوكلا.لطغيانواقحكميسسودهيزالوما،كبرى

وفيمعاصاة.وزشرئبدوماتشسمخالضىالانسانيةا)كر%مفتذرعانالىت،جالعربيةالقوميةمطالبهـن

31-رفتحوهاالتيلادولمعاورلمتهموفيلرسالاهماعرباالاولىوالط)ب.اًصدافهتحقيقاجلمنبالديمقراطية

وبىلكرامةالانسازيةباكمخصيةايمانهمعمقعلىالدلائلالابدأغوقوىالعربربالانسانطاقات.نفتيحنعنكا،خاصة

."ادملنيكرمناولقد"الكرلمالقرانوفي.الازمازيةذلن.ورراطيةالدي!طريقعنالايتحققأدتيمكنلالديه

..هوذكرناكم،!قراطيةالدمبادىءن5الاساسيالمبدد/ان

قبعمروالىوجههماالتيالخطاببنعمرقولةتزالالعاوأفساح،وسيلةلاغابهواتخاذهنالازسطاحتراممبدل

الناصراستعبدتممتى".التاريخمسمعلىلرنحمى.وتزد!رووخصحكيماوطاقافامكانياتهأمام7بابالتاالمجال

نابالذكرالمجديرو.ن."احراراامهاتهمولدتهموقد!لاؤراًدرأفالاتفييضمحبلىلذيالدبمظراطىوالجو

ا"معاصعلىاحتجاجااللألمةهذهقالالخطاببنعمرالانسانلتفغالوحيدصيلالس!هو،ألاسالسيةبحرياتهم

معنىعمقءلىيشهدمما،قبطيلرجل"الاكرمينابن"التعبيرحريةوليسعت.باستمرارذاًتهاوزهوتجاوتقدمه

وقفالشترهايبينوءعاالعربلدىالانسانيةالكرامةالادواتسوىألاصرزهايةفيالحرةوالمناقشةوالتف!ير

كلالىياالرعلهؤلاءتجاوز!كطبل،رعاياهمءلىلديهمشىاع!،ءواالابداعءاىالفردانفتاحلخحقيقإللازمة

.ازسان.نهايتهمما

وللشخحم!صة"الانانبلاكراهـةالا.حترامصذا!زرأصناعمقاىاإوضوعأفيلىءخياناردناواذا

يخهم،تارعصورفيالعرب!رايهحرصالفيألانسانيةهرصوه-وألدي،-"رسانألاخى!-"التاصفرامأنقلخا

يربط!،و،منتح،يباخ!باالىاولدي!قر؟حليةاصن)جصعلفيوءالابور-بءع-لوقحلاولأيسشاز*ا،الدلي!قراطية

!تفدبسى.القوميوالابداعالقوصبالتعتحبفكرةمبلشرةاي!ر-ازبور-،زلالوأ)كاا،رسدر-"أدتص-حيه!ده4+علمد

أ.،مالمجللتفسحالتيا)ولبإ"هو،يهالإنسانالشخحسيةانلا،دا-ا،-،صنرتهخخش،،.نحترروهاانشأنهما!نالتكب

ذاتهولتحاوزولتقدمولعدعلعطىكيماالانسانالسمهونظل.ضسوالارأءالأةكارء)ىنقصسهمااوننتهك!،
"..ص...-"الفش،ءءلىالاعتص،دالديمقرأطيللالىلوبالالسالسية

،يوم.عديوماإلأنسازية.لطويرالىسبيلولا.باستمراررونب!لا،فكارهاشى!هدوجعا*،للان!ىانالعميقةالداصلجة

غنالا،الضيرمستوىالىالشرورمستوىمنورفعهاص:-خةب،فكارءا-"ا-طواصنوبرلمىلااوزغس!اف!ريااغتصالى"

تتقدمكيمماالروحيالوءىؤوىامامالمجالافساحكلريرقاديمظراصإ--"الهمازتسم)-يالافاتنوه.لم!لفامعدة

.دوكل،لجىالجدالانسانخلقءاىتعملوذازهاتصاوزو،أكمايا)درءوورر،لم:دأاخدالال!واكتروباكأى.رخةالحد

"لذاتوا+خلاكا54فكاروالارأضخ"الءردأصتلاإصان.وء-دم"-زذا)بإ::-تجاو؟اروا!2ا1،ر"رود.!3اىا"الأ!و

الىب،لورفاصنجدأعميفامعنىريصنيانالمثمخصصيواتندلأا"ش--،ءا"ؤءئيار-تظ-لرب3الفاالووولاصامروالاخثاح

اتانالانأصمفا)فسىإتانالوؤهمما.المةحمساننألات-،اةكل.!"-ستبلاد)جاورز1ال"؟ر.إ،،اد!طعءكأان.!ت-ء"اؤءارالى.

.......صلرزص،ء!-ةولزوندرزكادث!اا،ذء-ءو.الىصاد،الء،سصءا:لإها

..دا.ز"يرب،وزوتفاورويرتهدمالاز-!انيعياوانسعلم!نأكهافيرقياهالدورحاعلالو-ارأزتضليعدلاور-ه،،1)حىدبرروز،لع!س

يرالغكري"،الونجدواءلملاالمفتوخمعلمجاجمآتجدءاصولملأردظوللاثساخم؟"أ،لا.أط:،ء"وأن.وولءزاتاوالاذاءلمةوولم!،-حصء)!زروضب،الى!4الو

الحصءحوىفومانلمكنلا،ذأتهولتشاوزل!قدمكمما،اش-!،ةوء-ر،?وص---ات،صط-و-،،غيرافكار،زفدام

.........!..لص-ازلاوالى!كارءن،ا:،سىااذ!-،نؤبخعرور-،،اةو2وكلحا

ال،خاسحركةصنطاىءلصأابكبديهانتكدصزهافاهـنلالرآألانت!ابمجةالهـلمءفراكا-كأ.1)،1فلى.نض*راليىفاتالآا!من5،الازفعالجة

فهنافكارهمحبستهيوان،لرايوهاءكرافيدايخوأرادتان.زب"وز!"ء)ىزورءلا!ت:غيا)تبو،ز،ع!سفي

يتجاوزونه.لااكلار.،-كل-"-!ابرو!رهاء)ىتحافطان

تباوزالىلحمبوا."الانساربالوجودهر%واناًلى!2-!3..وردزااور--طر"ادالى.ز"هـدز"-"ةال-،ووزر،

ناالىبر:زعان"الوعيتيه!اجانوه،باستهرارذا.،ع،هـدا(ي،الررروورامحل!"انو!،حينكلءدرووررهكناصا

.هـىفآلىاسمىفاقا!لىوررؤىذاتهولش،تلىلتحددالزص"تؤ!لظرول-!-ع!صطاقاؤ،"!لىزو"مانيسوزلا

.......بة".اتادوار-تحارودى-!الغاالء-،دؤ!طر،إنذلك.والكان

زلموخذلهانسىكيمصا،الولأحوبدليينماأاصاالهىنساالجمبواالملعيلعءلجدليدذ(طوشرلحضإقطا)،ائلالانتضخارهذااتمترا

الازطلاق.ور!نلينهـاالمحاللفسحو-.تحترمانمنصداهابرعين.زؤخدانبدلا،قبلءن4"،ئمتكنلم،الديمقراطبة

.....ء.-درددصتت-؟لات،الهـرء"راطجةء)ىتفرضوانالاعتبار

المثلىالعوسبلةهيالديمقراصإبةكانتهناومن..حبمدردةو!ساولا

أ.اهعمقنطولآلرتبالمجممعهلقوفتمحة!زرأولرزتبطلصبهذألانساالمجتمع-ذء)!الار-ر"بصايرهـالىجدن4و)تعدهذاولندع

المجتمع.ولقيمللمجتمعوتطوبرللانسالتتفتيحفالقوميةولنقل.الانساز!مةلإتمخ!يةا-خراممنقرأطيالديمبر،لمبدأ

صركةهبوانما،جامداساكنةمفهوماالقوميةوليستءا-""ترءلىانرءجغيص!أهمهوالذيالاحترابمهذاان

-،نالكبنف-5الموأطنبناءتجديداجلمنمبصاةدائبةفيواعربب1بخىخازارفيءا-"نقعالذيهو،الديمقراطية

.ك!منوانوالديمقراطيةهوالضجديدوهذا.القومى!يالازصححاب"الرامةفلأرذولعل.الاسلارو،بتاريختا
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كور(إ"جء-هازصبتاذاذورلم!ءكأدكتاتوريةالىالا-خماءية-م-

ةوالكراهـ!ا)سب،سيةر،تالصسبيل!افيتستباح

الاشمتراكية.ا-لدانفيبع!ىوقعماصهـلىلحوالشرصية،صلبهوالذيالا؟سالميةالشخخمميةاحترامانءلى

ا&مياسى-ةالديهمقراط-ةرينالتلازمهـذافيوالهام3التمكينهذافقطيعنيلا،المفهوموعصبهاإلدلمقراطية

ي!ونان-زولمي!از"زدركان،خماعيةالاصوالديمقراطببةالقيمشطرويتجهذاتهويجاوزوينطاقيتفتحكيمالاوغى

الاورورإ"تشونوه.واحدوقتفييتم،متواقتاتلأزمايعتبوانما.والجمالوالخيرالحققيم،للمثلىاروحيةا

لالع!انززعمولن،صراً!لا)ك!الزكلنزق!ماناعوا"قاازالةهو،الاولالمعنىعنينفصللااخرشيئا

ر!قرا!ايةالعءللالىيسبغتانر:حفيالإجتصاء:*لاديمقراطيئفورةوتعطلالفردنشاطتفلالتيالماديةإلخارججة

ا)عكسى.أو،ا)م!-،ورميةمنانالانتفتحانالبده!فمن.لديهوالعطاءالابداع

الاا)سيالسيهال!رء*راطيةتحقيقالىسبيلفلابالقيودمضقلا!،ناذايتمانيمكنلا،الكاملالتفتح

ولو،الدلمقراط!ةعلىوالاعتداء.الد!قراطهةلالوسائلىنعفيو.قواهتعطلوالتيتستعبدهالتىالاقتصادية

..........،..-!......،،العربيةللامهالخلاقةالحقيقيةالقوةتثوى،خاصةالعربي

ورخعلزهعخطرال!طمالازحرافعيهفيلشحوهركههاألدسملمقرمرطيةالفقيرةجةالشعالجصوعمنالكنيرةالكتاةتلكفي

تارضكنالمحصال!زرأوؤكسا.و!وء،3مطلنمااحه،ال..اااجموما!زرهلدىمعطلهالخلاقةألقوىوهذه.المحرو.ة

،....،..000001-صوو.التب/"ال،د-ودلةلعوا.يةقتصادالاالهااحوسوءر-بب

-)حمارنالحضإبئالكتفىهاءنؤ.ا)!لهسا"أعا!!بيةلمكفنطهسهقهااصهتسثآألازجعلالعربرب..الوطنابناءمنالكبرىالحمهرةلهاتخضع

عندانفشهـماذور-.-همتح!؟مواانالناس.نعلم.اامفا-تيرمقتول"وطا"،تهمهدورةالعرريالنض-عبب،تامكان

."ذلكلفعل!الأنلهمالمممماحطر)ق9ياالقوصالع!اءتحىقيقالىسبجلفلاول،ظ.مستغا"

...-..إهـباحليرد.رفاهـهاوبيقطرءنالاافويه!اوللابداع

ماء-كأالاجتودالقبأثظ!المنالترررهنى5لمقراطيةللد

-6-للد/بقراطبةانثانىالمعئلبلوعكوسيلة،والآقتصادية

.....،.......ذا-عط،عإ"لدالالىداعقوىواحللاقالفردطاقات*تعتيحزعي
)"المس!ان!)-،اخصرى)عها)ى،اجاانأردلااوا..

رجنمبدأيناتوفىقالة3متهب،الديمقراطيةفيالكبرى.وتجددحرولفيورردع

-هةن5ألحريةور-.دأ،هء!ا،الررلىمظراط-كأصجادىءمنغالبينهـنالاولالثقانؤلنا،احرتعبيرااردناواذا

ه-ذينريهأالتوؤ-حقش.ثازيةجهةصنا-ماواةاومبدأالسياسيةالديمقراطيةباسميدعىبمليتصلالديمقراطية

-.عا)هعفحةعلىالتهتم!ة-الشعبوحكم،والاعتقادالكلام7والرايحريةتحقيقزمني

طأ.المعروفةالديمقراطيةالوسائلطريقعن،بالشعب

..ده"مم!**،*،"...*!4*،-3."*،م!****8"ده"،ر"،ء4الديمقراطيةفيعنيالديمقراطيةمنالثماليالشق
....؟الشعبافرادامام؟لمتكافئةالفرصتحقيقاي،الاجتماعية

ااً!باغععبء:والانجماعةالا!تضاديةلااوضاعهممنعبوديتهموتحريرهم

:ءالسيمسيةحريتهمامتلاكعلىحقاقلدرينليكونوا

العلموءة4عريكفعبقىاًل!حبباؤمتضلالتعاليج؟.يفهاوتصر

كنب7الديمقراطيةحديثالىههنانعوداننريدوما

؟.لق:صضهاصدر؟نعدداننريدوم،.لاجتصاعيةوالديمقراطيةالسياسية
الى"الاجتملعيةبالديمقراطيةالاخذونيوجههلللتيالتهم

؟1..ضأرهال)ط-فعدترحمةاو!صلءلىتغلأ؟ان!زاكا!مولونكتفي.السياسيةللهـيمقراطيةالنتصرين

...!!.*.....الاحداثتطوريتجاوزه،زائفصراعاعماقهفيالصر.اع

؟0.1))!!اإالشسلىيظأغاعؤذى؟الدبمقرا!سةر!ونلها!منىلاألمجطسةفالديمقراكلية

؟1..أ)"""الارادةلىاطان؟،سيةالسيلوالدير!قراطية،شكذلكفيماالاجتماعية

)ل""""الحظمفتا:يتحققلماذاوتضليلاوهمماتغدو،اعداؤهايقولكما

)001""""التسخصيةسحرح!نبالتىالوسائلكانتاذاو،و.لاجتمابه!الاقتصلديالتحرر

001الحاجلولير"المالتكسبكيف،وغيرها،ودعاوةواذاعةصحاؤةمن،ديمقراطيةيدعونها

*01."""لقا!قىءلىتغاب؟بالتاليفيتصرفونالنالساموالفييتصرفونللذينملكا

001"))))ا!خوفءلىرشاب؟يوهمناالاينبعيهذاانغير.ومعتقداتهمافكارهمفي

ء؟1..نتعبانبهببج"الذاقىبالالحاءلمه.الو!فىةالديمقراطيةهىالاجتماعيةالديمقرأطيةان

025"""المغناطيسىالتنويم4فسرالاجتماروةالديمقراطيةانايضاالصحيحفمن

؟15"""بيدكسعادتكلملأ.السياسيةالديمقراطيةتحقييالىتهدفلمانمعناها

015"""النحاحطرلق؟الفرد!ءالحركاتاي،اًلسياسيةالديمقراطيةوتحقيق

...الديمقراطية.نالنهائيالهدفيطلانينبغي،للمواطنين

؟بلوغوسائلمنوسيلةهذ.تظلانوينبغي،الاجتماعية

اواً!وللطبا!بروثدإر:اًوللضبمماوكما.السحلمالكاملشكدهافيالسياسيةالديمقراطية

؟،".4لماذاوخداعازلفاتنقلبالسياسية؟لديمقراطيةان

خممهيمي!ه،ده"كه*!ي-س!،سسسي،!ه!*عي!ه،،!ذالديمقراطيةتنظلب!كذقكالاجتماعيةالديمقراطيةترافقها

ه



المدارسمنعددالتاؤ!ءاىطصلوسىادعرونءصر!م

30،ئا"اي!تون"مدرسهروضد!ن،الي،يرةا=،ص"ا..اهداف!تعقيقوسيلةاًلديمقرإطية
ل!35،!-"روها))وا،اصأ"8*دحشا،1941صم!ترلثو)1وا

اورورايهكطاهام!-وو!ررالمدارسهدهولتسم.عيرهااو.-عاليمهفحةعاىااًلم!ضتعورتنم!ة-

!ادهدومامش"يتحرجادياالمورلىلااتولفدا،احى،مئوا

ارتفاعانسوى.إج،،تا"ءمصتوكطءلأر*.يزيار--عب

اما.الغنيهالطبقهفاىووو،جعإهاألمدارلسهده.رلحاليف.ط-ةألهـيمقرءاىح!ميناحرأدوماواجهـتمسألةالمبداين

ا)-ها،اود.دهانرسرانتستط"حلارتؤهـ،الف!يرةالطبعه!والبادانأ!نبلدفيل"المسللهذهربطىالذيالحلولعل

بودونهاحدتاقياادحلاوميهالمذارسلىؤلجلفىرتوتطب-*-االديمقراطيةتطبيقعلىقدرتهامبلغيحددالذي

المجادصا،ن!،يزالم!-احينمهم"كا)تودد.لمستوىشم-ايماصحيحا

وحفافداهـغاسلىيينالءعبحمبور،ءرالحراقدصداالخاصمهلمعضلاةخذا!هـ.!يلاونانخ!ني.ةلاوحدهألرريةمبدأانلكذ

........0003رشميران،مع-،5يا-دديه،هـا"المبلهدابدولا،آطيةالديمقر

!ا!!تهصرلمه،فكادلولثةديالعمهالردحم!حعاتالدلث!رلعدممسوسيماولمستطيع.دإ-مدواارمشي،اء،اكااإبداسامعجنبالىجنبا

................-..اإواهـحاهـبالديمقراطيةؤوام!وال-ريةمبدلانلقولأن

بمهالولقبملحالطهبعهعبعفةلىصرموابدخيهالمحىإئمنتحكىلمحمحدعمالم!خاصأهلتع)يموصءنى.إلأجصلامطءيةورراطيهلديه-ووامالمسماواةمبدأبجنما

لوندس"ككتابكتبلنصرأ،خذنفأ.وبعدهاالثانيةالعالمية.الاحربدونيهمح،نظرنا..وكعاينابىدأكلاانهذا

الاحتماعيهالثور!"عنوانلحملللذى((ك!ع"*هلأأدهردتحريررالىرالأهر!هايةفي.فهـد!انينبعيفالجرية

.....*"..وء-لى)ها،يحهءالتيإنواغالعبوديهجميعومنديودهمن

--هـلالدي(51"33!حول!يكرز"5ورظىطو"--،صة"هـوت!،وردا،اهاوالمسامبدأتحفقذاالالميخم،هذا

لىو!فباحرتحقبقآلمم!)أخدلترت-"لطآ!لمنما-الدءمجوفعاالكتمببرحفالافرادمجميعيتمتعانتحنىوالمساواة.الفرص

خاء!يةالىؤوالمدارسا"رؤىوالصرث،اتصاجميةاالوورصمن!ردبينيحالوالأ،لهـمالمتاحهالةرصمنواحد

...-.حصطواملأاز-،"ترركاصل"وا!بههيستغلانوبينالا.فراد

وكانت.الانلاا-زيالمجتمعفيادطبقيالصوأزدتنتظيملمحي"الأفتصاديهالاوض-،عفيالتفاوتيكونو-لأ،اغايت!

نمطالح!،%ذواجوهرعامهذ،111حللتيلهـصدالمنتم!د"دالالحاإصم!وخانبرلةالمساواةه!فومثل.الفرصفيتفاوتفىسبباوالطبقية

الحريةمطلببينفيقالتول11الصة10..0.انتشحققيمكنلاوبدونهاير"،الحرمعطبيعياالتقاءتلتقي

المدارسبتوسىحءلأخذ،-)التع،ن.-المسصلمرأءرصه!طيىط3-ر.إو-ودالاول.:ور--صينتعنكبالمتكا!ئةالفرصنانذلك

الدارسالامرنهاير"فيبش-ثجم.نض-،!كاوتح!بتلمحمالحكوميةو!الىاز-رأيموتفوصرير،ترقي!،وتحقيقهابهالاصطالبئ

الدراسلاةفهـصةةالفقيملاطجفةتتماحوبذلك.الخاصةلار--ث،لفردااخفشحالازماالسووصودوالثاني.عنها

كما،الخاصةصهـارسعننصأز،تقللامدارسفيالمجانيةيرخل!،لزري.الديةاوكاعهسوءبسببامكلنياتهتغل

،عندمالىصاصةمدارس،ختيارالخاصة-،،مالالمىصرءضاعالاو!وص(تنزصحهمكاصلطبجنبيخهمور-!ل.فىرادالا
.....:...مهح،ذلكقبلواولا!و،انمو،لخيلقدكما،لحسمباللدية

أمفصمههللطمد!لىاحالنن!ةاكمهارو!هدااانلاءددايعض!لخ!محرلك.-هـ!-اتالم!صنصجش!ع.بالوركرلةالروحيةالاأوةساع

....:-ودر"اولاءنرالاهإورنهىافيتقللاالفكريةوإأعبودبة

العاكلة.الحكوميةالمدارسمن،اليهيمد.ونالذينفوقينالمشالمادلي!،العصدرةرونالتءررانإل.والمادو!لةالاقتحها.

هذهعنالمفحىلاحدلثأمعركأروقههن،ولسنا............-

!ااكتفينقدو.زإازصالرفي001)تع)-مواحهتاتىال"المنكل)ت-ررالا-،االمحا-خا.نمهبيهدو!لا،ولمول!الخاكما

-.....:.......ذاتد.ؤبيخا.لمةلي،ا-،)ب!ووص،،الكاملوالر،-بالنزكرى

ءاكالهه-لمةبمميطصمثالتعديمفيرءبهزالموحىالعرضرأبألالوبهبصرأرباءلى)جاوغ،الاز--ات"لتفت-ح"وتسيلاز"

التاجمصج،لفيوالمساواةيرةرالتورمبدأيبينؤ!قصو-ص-فيارووأركأالوو؟راحىر.برةالىأالإرتقاءهذاومثل.الانسازي

ت-ير.ألهـرءوررامحاب،.ص-ادىءمنالاولالمبدأبتوافرالايتوافرلا

امم-لا!رجونعدهالزريولمىقاتواهذاانوواكأمح.عامةالحريةجدا5نعنب

امراكبلتووؤلميقأالتضلكويطقتلىفىحع!يلإ1نف!حلجماو،ومراكاباالمىفىافأ،ا!--،وولةرالتبجن.لاص"ذوحدبقياملنماقوانءلى

صء-دودذفال-ربة.حدوداروضهم،لكلانندركاجعلن،

با!هدأيؤحبنانلىأزيالااوولألثاالمبدراالىلوللافىهجوبحعداد،يوليرممبنجم!ر.لمة-)حىرإءط،اب.ذمحدودال--،وأذو،المصىاواةبمطالب

.بدلاالا.ولالمبدالتعطىبأنصخااعتورادا،حين".الىالخازبهـ-والدلىهوورا!ا-"ر!تلىلامةءلىيركمالذيوالميزان

بعد.فيمالى-ايماعوداالحهالعوداحبلصن":ور-،موءألاؤ---الإت-،ؤدىوه،الط):يخاليجنؤ-قالصومدىإ

بينهما.

يظروفطيرتبلىالتوفيقهذاانارضاوواضصح

صجتمعهـلفييأخذوانه،الع،مةواوضطء،،الورخمعنإتياًنر"--،محبىدر،قي.ررومؤتمراءامدمناوم،

ناونقولواضاوقد.هـعدرخلاءمالزري.لشحكلر،لحاليا-مالتعو!-ورصنننتزعةالتوفيقهذأاهميةءلىبمثال

الذيالشكلوانكمطاقتفهماتنججوزلاالديمقرأكا!مة،برإطا-فيالضوراجممت؟أ"انيعلمف!ك،.بريطازيافي

غير.فيهتطبقالذيالجتمعبى:يةاخيرايخحددزضخشذهاطا-جنارن!فرجنفيقا)-وورتص!ا"نضبءءلوقبلاولاهي

اساسهـلى)الدلمقراعفيةتطحيقالار.فباهـبينهذاانا)تور)-مفيإ"الصنحني،اديمقراطيةا!طالب!نالغاليين

نحلروفوبين،اة(واتساوالحريا،مبدأيبينفيقإلتوإطاز-،برؤي-3التطانذلك،أ)ضورا-ء-ةالفركستكافوثم
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هذاومحنى.والروحيالأنسانيفستواهالرفعوسيلةاريشوزولا،حفىفهءلىايرخ!،ر!ماتاسبش،المجتمع

اهذافدتحقميقبىرى"وسيل!كطالتىا،شتراليةانالديم!راًطيه!سبه.ب،ددر!راطجهدا!ويححجهيتحد

وتشتملبالديمقراكليهاعماقهافيترتبطالعربيةالقوميهء"يهاوا،حتيالىبهماالتلاعبيعنكط!اوالمكانازمانايى

المساراءاىتنضصشءلىار،،.معاز-،،ن5اللاجيرينلمعنيينءلىبا!،ر.هداميصلوالا.نوالمطالزمانطروفلي،سم

للتحريراداطالمساواه5هذ.نتض!ولكن!،شكدلكفيمااهـعيمالمايثونانتطبيمهاطرو!وبيناديمعراطيهابين

يا،الفردددىالابداعقوىلاطلاق،وألروءحيالفكريزاكضمنا)دي!مفردطيهمنممثنحدالبرالىلاوصولى

ناالبدهيمنعداوقد.بالحريهالارتباطثيفةوتجعلهماوجودهوماحاصةظروفبوجودلحنيهوما.أدظرو!

مع!!ودهلدءتها،ليست-"العربدقوميهنظرفيالاشتراكيةبا-هـظرو!وجودهووءلما،ألمبدا!نتحدالتىالظروؤ!

ولشمتؤحسبالمعشمةمسشوىلرفعوسيدةوليستلااتالتكطالظروفانوبدهى.جديداشكلاضمنهماالمبدا

موىلإ"محايزلىوسى)"هيوالما،يقودونكمامعدةقضيةوكطبدا"المتحدةا)ولاياتمنرفيالديمقراظيهفيهاتطبق

الشعبإت،؟ءامنا)خفيرهالجموعفيأويةالثاالعربيةالابداعتواجهلت!ماالظروفغيرهي،جيمرلسناياملستعلالها

نا1،عتقاد،الاشتر.ءكىالمجتمعمكرةواسالى.العربيألنت!اروبعدالحديثةهالحطتعقدبعداليوماهـيمقراطيهأ

هذالدىتاولمبئالعربية4الادلدىالكبرىالابداعقوىمحن"بر3وا..الاجتماعيةالنظموتطورالكيرىالصناعه

إلىسبيلفلاولهذا.المحرومالشعبمنال!يرالجمهور.فناظروفياليهادنظرةمحاولةالديمقراطيةلهاتتعرض

عنطريقألا،العربىالابداعوتفتيقالعربيةلحضارةبناء!ظروففيسائداكانالذيألافقخلالمنضرةالحل

وبينبينهاالمجالوافساحاغلألهامنالجموعهذهانقاذكان،مثلاوالمساواةبالحريةيتصلوفيما.تمامامباينة

مطلبانهذأومعنى.وللانسانيةلوطنهاوتمنحتعطيانالامربدالى"فيبالديمفراطيةالومنينن5كثيرلدىالظن

بالدرجةانسانيأمطلبالمربيهللقوميةنظرفيالاشتراكيةالحياةتطورنحينفي.بينهماذاتياانسجاملثمةان

المبدعة،قواهطلاقوتحريرالانسانالنهائيهدفه،الاولى،ذاتهز)قاءمنيقوملاالانسجامهذاانبينقدالحديثة

الحرية.طريقعنالايمملاذلكومثل."سبيلفينناضلانوعلينا

بينألتوفيقعمايةفيفالمهم،الخذكانتوايا.

-8-ندرك.ن،الجتمعظروفوبيناواةاوالمس!ادحريةمطالب

........ء،الدلمقراطةفيانحاهدومالكونانلنغيمقالتوهداان
بناءالكبيرالعربيهالعو!يههد!جع)حالمنورعد-"."..""

صثلطأنهذاينسبيناف!،ناميةانسازيةعربيةحضارةلدركانالهم.الظرو!بر،سمعديهماالمضاءاتجاهفيلا

بدلابل،اوحدهاالاشتراكيةطررقعنيتملاالبناءوواانوصكط،ممنىبدونهاطيةللمديمقريكونلاكبرىحقيمة

فالوحدة.!ةالعربألوحدةزهني،واساسهجوهره!ن!هايمانووقيوانها،صدفيه!تسكا"الديمعراطيةمش!دهان

بف،ءوآي:العربيةالقوم!ةصوهرهيباددأ!ةالعري!ص)ور-"،ؤط:-مايكونانلينجغىايضافتطبيقهاولهذا.-دقي

خلالها.وسطنضمنهاالايكونلابغربيةاللحضارة.صادقاخلحسا5لطبيقلاي

آلىارعرلةأالونرترالاور-ملةحصارتك!لمةرةلاالفالننتمور-7-

!ياصلباو-دالونتمتابقتتمزقلىلعرئعدطىساخدبعوبدداتهصامىلاألد،ة!قراحاجةالىبر،لضسمبةزورررهااتلاااحقازقا!ذه

كاملا،حسىدهمكلنالاحف،رتهم.ي!حدواولنذاتهمليافواومن.ءدعر)يهبلادناوكاقراكليهالديهءإىتصدو،ءامة

الاكر.العربىكلنالنمنوبسجنيهالعرا)وروصيةرجنال!د"جدليدمنز!ركخلالها

بة.وياووهـاو،،تصعحينالعربيهالقوميةإنذلك.!قرأطيةالد

دور!،زاعبههنافالدلىجقراحاية.كذلكالاءرداموماكأزر/بئوءخدصضلازميننكبيرهدفينرالىهافيتجعل

امني!"هواعررجةالاوحدةألمملانربلمفلألنا.الكبيرتفت-ححاررقءنالمنشودةالعربيهاحضارةاتحعيقالاول

الشعبارادةوهو،العربيةالامةابناءمنالكبرىالجمهرةاعلنالمو!عاددتحقيقواًلضانكهما،العربيالانسمانإمكاز!ات

نازفسهؤتاوافينعامكلناانن،غير،الكبيرةكتلتةفيترواتراجاستمحىاهـامإجالاافساحطريقعنالعربي

.الاشتراكب"طريقعناي،والبننرريئالماديةالعربي

!-"ت!رربهـالىاولاتهدفالعربيهالقوميةأنهذومعنى

اىاتازجاوتهدوط،لديهالابداعؤوىواطلاقروحيماالفرد

روكسىمكثمةطررفتءنفي!ونالاولالتحرير،01مادياالفردتحرير

.05في!ونلثايالتحريروارو،،خاصةالحريةبمبدأالاخذ

دوم،،-داً)تومع،خاصةالمساواةبمبداالاخذطريقعن

*ا0111الاخرءن،احدهمينفصللامتأخذانالمبداينانعلى

سصولمر*دبلأمئهاطبوواحدؤيءلبدأ.رننجمعان،للامورتبسيطل،شعباواذا

لادابدارم!مشوراًتمدععربص4حضارذبناءالكبيرالعربيةالقوميةهدفانقلنا

داهداؤل-اوغيتوسلالبناءوهذا،ناءيةنيةانسل

لشامطريقاولءلغةيرةالجموعتحريرتعنيشتراكيةوالا.بالاشتراكية

نببحسمن:صاحدهااوضاءهـ،قيودمناعبربيااوطنأابفاءمنالمحرومة
فقلى.يهدؤ!لاتحريرا،السيئهوالاجتماعيةالاقتصادية

الماديالمستوىهذأيجعلبل،الماديمستواهاوفعالى
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تجعل،العفيرةبجماهيرهاكمعبؤوةزمنكط،العرريةلمحيوتقوم،"لعوائقمنجهاةدونهاتحولالامنيةهذه

!جفي))وحدةالعملاجريانالامورطبيعةمناعداءإزالوء!.وا،-تراباعدأء-امنضروبوجهط

،ايما/ها.الغا)جهاًدكثرةارادةالعررصهفالوحدة.ديمقراطيونو)خاولد،،/*يدون،ودأخدهاحض،رجهافيالتو،مية

يتغابليالدويشوتهوورتط)قانينبغييمانالاوهذ!رأ-دلاالعررفيللموميةوالكىد.مداهالياوغهادودنالحيلولة

الضالة.ألافكار.نالباويةالبقيةءدىالامرنهايةفيور--قخاصةرأخذوانط،دسياهـ!ماالكيدشكلفق!

بلديمقراطيجوفيي!ونوتوالدهالايمانهذاولمو،وتسميمهاالافكارفمويهطريقفعن.الفكريال!يد

العارضةهذهتكوناعنءالا.محمومالمعارضهرففلللاونوالوص!هقيالعربألقوميةفيالت!وكاتارةطريقوعن
...-....:وزصش،-،منلضعفواانالوحدةاغداءبحاول،العربية

ي!وىالديهوالديممراطىال!وان.النهاروصحوبهاالوحدةمعركةان!ذ.اومعكى.تحققهليوموليؤخروأ

واعواز"الأستعمارضدتهالمعركسبعلىالامرز!ايةفيوز!،3!ازب1)ى،الاولىبالدرجةفكريةمعركةالعربية

إ"واغواألاستعمار!ذازجدولهذا.عرببىرادكلفيش-ص!ا"الو-دة)هذهامملايأخذولا.لسياكيةمعركة

ا)وحدددكاريتذرءونضد،احريةااطلاقمنحدرين.وفتهلضوكبده؟،فكارنشطتاًذاالاالفعالالحي

ألديمقراطحه.ر-ل!الحربضعييدألقا.وبفي-نعمراقىا!فسا!ا.ح!إةالفكرالرربةيسمهتازماآشماطهذاومثل

دوصات!-اج،وروة7إمنحظهاعنصهمافكرةايانف،رةفي/ميدلاالمجالهذافىالفكريةالحريةوتقييد

هـبزرا.وحالتيوالمكره.والاغناءالتنميةصن،زيدألىان.(وكأ!ص،1العربيةالقوميةاعدأءسوىالامر

واغتت،ء.لبمازهمااللازمها!ياةعناصروتففدتشجمدلهام!التي!ىا!ربةو!صع!،تهمودسائسهمصؤامراتهم

الديمقراطي.الجوضمنواخيرااولايكونالفكرة.فيألاراءلتبادلالمجاليفسحلاجوفيوتفرختعشضر

والفكرة.الظلامفيللعملكبيرةالفرصةويدع،النور

س9-تجريهعركةفيلهاألنصرانتدرك،المؤمنةالصادبة

عندمالاسيما.الافكارفيهاوتصطرع،النهاروضحفي

ا.لدرهصرأ!اقيانالقولالىر"!زرابعدط-"ولاالقوىفكرة،الغفيرةالجماهي!فكرةالفكرةهذهتكور

نات:في،!الأ!د.الملازمهفيالعرب)قوورسها!لملأزمهلهايتاحمابمقدارحمياةتشتدالتي،الجتمعفيالحية

ادنسعتثونوان،اورربيةااحماةامظاهرجميع!يتنبت.حريهمن

تداخلانءلجهاان.جوازجهـان5جاربلثلإسذيا

وان،،جت!اعيةالحياة.نداخلدماا!يالحيةالحياهالوورةزكرةءا-"،تعتمدقي3الكبرىالقوةان

العربي.حالمجتمضمن-ميعهاالناسقءلوءلىلمسبطر

.زول،سلاا-ا!أناروند4بفيالديرهوررإكا-لمةانذاك

ألصعى،!اال،جنو،جايرزروطآأل"هافىء"دا-"اامضاالميلأء!وت4لمهاسى،إ،لفكىحموصثالخاس

والممتت.بينهميذيعالذياليوميا!كالم!بطرازوتعير

ألألىةاروكاالم-هوورمة---،مالاس-ا)قىما"رو-أل-صصت

ذي11ا!عنىص-ألةرهبي!سسوالمووشمحواز-،اااوالنحموفىصىئجافي!اغفئزللزغ. ءيلألىقنت؟لءلىءصى!،جمكلأ/ور:روحىجىالفبمم!ده5لم،

اء:ط:-قااسرصاير،كأا)هـإء*رؤىاذنألا،رداموصا

الا-تماعيما،ألحى-اةأرءاطص،-حدخىلاذياافعايا

ة-أ!و.%تدصنملىاوبصةاذصرءاماماؤفيز،حا؟ةنخالمظدارأوح.نةأدخل)والر.أولمحيرقالف
اس

"--الصربلنظم!قراطيةادليامدا-اةعنالحدلثء. ....حترلا

اسبكلبئ"ساي!الكلتالاالاسس،عفنسماغيرعلىؤالحداماالاهددتدوعئكالكائمالككؤرعبداللهنزجعة

تغلىلاجممالتع.وصةبالخرنخلمانلضازكاوما.بيةاعرخاتربيةل

د،الحبمطاهرلىائررهاؤت"وما)تيالكبرىالسدإة

الا.حم.منامةفيالنطمحميعبهاوتتأثرالاجتماعيةكل

فئيثا.تغئيرالابحماد،)سسايموالت!طةالتر1-المختمعول!يئلقولمخموأءالا2مةا!فةلىاممف!عتاب

طرازبضغييرشيءكلوقبلاولايكونالضاسازظمة

المجتمع،تطويراداةهيفالتربية.اهمتقدمالتيأ)تربية

لنفسه.يرسمها.لشبف"اهدألتطبيقالاولى4سبلالووممما!سصد!صشمحهع
المحاولةتلكالاالاهـرنهايةفيالتربويألعملوما.ه.

هـ-لىالانسانيالوجودوغايةالانسانمحيرلتحقيق

الاولىوالمهمة.المجنمعاتصنهـجتمعيتصورهامانحو
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الذاتى.وبجهدهاعاتقهاعلىوولررف"خهـارتهالىمى-،نالانتقودانهيللخربيةوالاخيرة

تداخلانيننغيالديمقرأطيةالروحهذهانوبدبسما.يكوز-"انالىيصبوماالىتجرهان،كانسانالحقيقى

ارادتاذا،تفصيلاتهانفضىفيوراحلهماهجميعفيجةالربص-لةءنلبثالحدبهذاالترببةايثارانعلى

آلديمقراطيةالروح!ذهصخلوزت،زج.حقةتربيهتكونانتواتورات،،هذامناعمقشيخاعنسط،بهاالديمقراطية

صداهاان..حصىانورنسعاسطاناىلعبمليه!لتربولن!غك!ئئقب-!بنإل!-ارززمنيا.بحمصددهكناالذسطالموضوطسصلبإلى
النشاحلىواسال:ب)اتدربسىا9ت،طراز........م....

ومن.جمطة-مالشسلزءكليمصكاكماينعكىهوبى.ا!درليلا--،5!د!احددر،يخااءدلك.الموميهوالحياهالديممراكليه

ؤ،ليا.يإتعنب،اءشء!،رولالع!0ءا-،اتنرتبالتسطانطائج.اهمانإمب--زراأ&رريةال-ضارةبناءالىالوصوأطالقومية

وو---فهأكيزلأزمالدرألس-.اتنت!طراوتوجيههمالمتعلمينو!هصة.كاصلاتفت-حاالعربيالازمانتفتيحطريقعن

.اياتالقالي.-رأ!ونشيءاًسط!بلصةالضربمهمةهيهذهالتفتيح

-زر-*الترببينال!-اكةذهوو--الطبالتأملوجديرالترإ-قىهوريهقالقوءيةةال-بصهصةبينههناتاموالاتفاق

هيةيىحينيضسسطانيمكنصصالطحيروالديمقراطية-رالاسز"،إةفيزن15لاتحصورقالتيهيالحقةفالتربية

فياًلاروورو!ان.ا)ترلى-ةالفام!فيبالاساسالعنايةاوظ-ياصرازبوا!ء-ى-ازيألانالتفتحدرجاتاسمى

هذال،،أ-!د-جنشاصللا)قلاسطتسضععليموالشالتربيةبنالفوتفتميحفيليستاتريبةاوغاية..ألرو.حى

ا.طيا)ديمقرف!ا)هد!ذابجمأبط-زروحينالدلى!قراطيفالهدللحهروعطاذي!دهاويرثها.،زحوعلىالكائنلدىالطبيعية

آ،"(غاليإت!لماانض،ذان.لاعرب-"القورو-ةا!دافهوبينكلجشحم!ور-*حب،ةمعالكازندمجفيهيولا!نوعهقبلمن

،لىالاز--انتفت-حأ)تاعيمصن،الهدؤوجعل،وسيلةسر-ص.!ىتعتءدانهيقةالحسغايتهاان.مجتمعةوتراث

رالس!لا-،اصمالت!،!اباصور،للذازيالتفكيرعلى،الحريةر-نوتراثهالمجتمعاثروعلىالبيولوجيةالنوعيةطبيعته

أاشدرلي.-رطرائهتؤيا)تتإزجمنطائعةوتفرض،عقبءاىالط-لمهعتيرجاوزلاشأوالىالامريةظفيبالكائنالرفياجل

أضربفياؤا7-فةان.وءيرهاوالامعتحاز،تاكتبواوالمناهجالتفت-ح،الروصسطالتفتحوشل!و،المحتمعويجا.وز

حسنبتفدوأنه،.الءو!ذسطنمعناهـ،كاصلتأخذان.-،لوالححهوال-يرالحقعاى،المثلىالقيمعلى

ر؟يبفبرفية،4غا.إتاوصح!يرهؤيالبحث،الازسمانفلسفةرعدال*،"نإخرد،والمجتمعالطبيعةعاىتتكيءانمهمتها

وعندروا.إةالفازاكوا!-يراذلكوؤقالتربيةفيشيءكل!--ذهوصثل.كأنسماناليهيصبوماالى،ذاتهالىذلك

الو!يذروةا)ىرالكازنالوصولجةالترغايةانقؤكداذاًالاتتملاالتربيةهدفهيالتيالذاتالىالاوبة

مبدأاقعاوافينطلقؤ:حن،وجودهوجوهرلذاتهالمستقلوزظرةمسشورللأقفامويهاكأنءلىألكائنالتربيةساعدت

كازتطبيعيةالاشياععلىيسبطرطريقهاعن،مسمتقلة

!ل!!ححيههحححمع!!ححمىح!م!55!هءلنسحيحي..اجتماعيةوا

..!اعماقباعمقالتربوش،بالعملللتقيوهكذا
ممروطلاداًاًردالذسطالوعيخلقآلىيهدفانواياهاانه0.الذيمقراطية

ب،لوس!-ا"دؤمن،وحزهبقوأطآنه.بنفسها)كائنبهيقوم

مر!هضاف،لحرية.الحريةزمني،الانسانلتكوينالكبرسط

رصسضلعماصاصيراصطس!لصطربقعنوذلك،حقيقياتحريراالكائنتحريرتعني
يصبوازسانيوعيكلان.لافكارهوامتلاكهلزراتهامتلاكه

العونتقدم-4والتر.كاصلاامتلاكانفسهيملكانالى

سيدؤعلايكون3جما،الصبوةهذهألىيصلكيماللكا"لن

وزرجمتالميةءارمجوا!ؤفامزتالنيالروايهالتأرروعزاداله/لضفدملابيدهتأخذانها.بهدؤمبن(وماافكاره

نااراداذا،اً!عربي!!الىيءتئىولا،لغتدسظلىاف،صءلىظدرا4لتجعاولكن،مبيتةفةومعر،معطى

عللييها..لاطلاعمن،لأدرببةثقدفتهيسشكملالانرب،ءوتقويماذاتيةأبقوتهالمواقفواتخاذبنفسهفةالمعر

يةالتربأن.لديهؤرتالتىالخاصةالنظرةطريقعن

ب!ائ!تضسلعاًنبعهبىوتفي((الادابدار))ويسرزجعاهمعونهيوانماللاخريننقدمهءـطعماليستالحقة

هسل!ص!ى،و!ر،جطقريبافنقدم،المهيمةلاانها.الحقيقيةوجود!مصبواتيحققونطريقهعن

اًهـ-لآدقيقةترجمةالعرببة!ى!رجمة،ا!س!لسلدةوهدؤ!،.امتلا!فيالرغبةيملكونماالا،فيهبمتطبع

انببق.لماخراجتكونبحيث،ذواتهموتفتيقاستقلالهمتحفيقالاخير

وموأقفها.وافكارهالقيمهاالخالقةهي

عنهاآلا.لملأنترقبوارالاهـدافتلتقىالاهدافهذهمثلانوبئن!

يفسعنصراهمانكبفرأينمافلقد.الديمقراطية

القادمةاعدادن،فيبرحيثالانسازيةالشخصيةاحترامعنصرالديمفراطية

وعن2قرل3عننبعدهاوبحيث،وسيلةلاغايةتتخذ

!حمح!"ه"9ء!5م!!ص!ءههالاشب،ءفيالتفكيرعلىألقدرةلديهاولثيرمفروصراسطكل
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وبين،سليمةقوميةحياةخلقالىتهدفديمقراطية.التربيةعمليةفىالاثاراضخميحدثأنشهـدنهمنكبيرا

الاساسية،اهدافهالبلوغإوسيلةالديمقراطيةتتخذقوميةالضييقةوالصإالجزئيةالاهدافللكعنننأىبذلكاننا

تض-عاز،،.طاقاتهطلاقوالعربىالانسانتفتيحنعنياحالصاالموأطنتكورنهدفهابانيقالحبز،،للتربيةتعين

رلميالع!انالافازسانيةتفتيحهيكبرىغايةلنفسهازجينانف،.يكونانالمجتمعيريدكماالانسانتكويناو

ذلكوعند.الاطارهذاطريقوعنالقومياطارهضمن،مض"بدلامحتومامرالمجتمعع5الا،فىماجانكذبخاذ

مجردالوروميةتتخذتجعلهاضيقةقوميةنظرةتأخذهالاهذايكونالاشريطةولكنتربيةكلفيضروريةوخطوة

الازسان.حقوقحتىسبلهفيتسهـتباجقاسصارمشكلا)ىالامرنهايةفييهدفوان،لذاتهمقصوداالاندماج

عائمةديمقراطيةزظرةتأخذهالاكما،الاصيلةوحرياتهوعيالىبمليرقى،المجتمعقيردمنحتىالفردتحرير1

لهصاةلاءطاقاالحريةمنتجعل،حدودبذاتليستحإساب".إوءلىعاتقهعلىلأحذهمستقلابريداوعياالامور

.الاكلةتجتازهاالتيالقوصجةبالظروفلهشانولابشيءاةحىومر،ر"حلة5الحقةاتتربيةألىبالقياسالمجتمعان

الازسانتكوينمنتتتذحين،سايمةوقفةتقفانهافيالضجديدوقوى.المطاتغايةليسانهعير.لازسة

ووعبءازمانيتهلتفتيحوسيلةالقوميةحياتها!لمنالوجممامنخ!علىالفرديصبحيومالاتخلقلاالمجتمع

زلفىوبذلك.لعإوديتهلالتحررهوسيطة،الاناإنية!بمفياإنظراعادةمنيمكنهالفكريوالاستقلالالروحي

ءدعررصة،لاقوميةإوالاخرالاولالمعنىمعخصساالتقاءت!ها5ل-فير،مستقلا-رايقبلمامنهلليقبل،مجتمعه
...-..بة..مستقلاحر!لغيرما

اعسلىالكما"ورفعالعربيالانسانتفتيحعلىالعمللعني

.الحضاريوالابداعالانانالوءيه.راتبالكلوى!ذهطربقعنالايتجددلاالمجتمعان

يخراو،ووميا،عمجتمكانسواء،المجتمعتاليهانءلتطرليقافرادهلدىتخلقالتيال!جديدةالفكريةالروحمة

وهو.المحموب"ر،تالنظرؤيهاقعتو3جرىةاف،قوميألاتورللألارز"هيالجديدةالروحيةالقوىوهذه.الضبربية

فياكحكممية،ليمببالآ!الاخذالىالامرنهايةفيقادالذي.الحريةانجنة

وزل*ف،،ا(هبجل)1اطاقهاالتيوالفكرة.الافرادحكم،وررأطيالديهبالب!دالتربيةربطاننرىهنامن

ص،رك!راسهموعلىذلكبعدوالمفكرينالحكاممنالعديدمطالببينعميقفيقتوالىوليؤدي،خلاقةتربيةلجعلها

ن!كحيراو-رتالازسازيذتاريخفيالثمراتاسوأاتتوالتقدمالاجتماعيالتجددومطالبالمجتمعمعآلالدماج

-،الكبيرال!لمصمالنف!نالةالفردجعلقوامهاأن.الماسيالكاثنبدمجالاتكونلاالديمقراطيةفالتربية"الانساني

كل---ت!قىاة.كذاتوجودهوا!ذكار،والدولةالمجتمعكيانتراثوفياليهاينتإسبالتيالاجتماعيةالزمرةحياةدي

لها،صخلالتاريخلفكرةكحاملالمجتمعالىوالنظربرفعالالفسمهالوقتفيتكونلاولكنها،الزمر"هذه

مفطقصعتنساقانالاعايهاماكذرةالفردالىوالنظرالزمرهحياةعلى.ضهيطلانيستطيعمستوىالىالفرد

وكانت،الفرديةالنطرةءلىفعلردكمانت!د.ادار!خللاثبء،ف،وتقويما،مسشعلاوغياملكمناطلالة

الديمقرالمجةوالنظرة.ءفرطةفصالية،فعلر!ممكلىالاونهـ،جان.جديداحراحكماعليهماالحكمعلىقادرا

،المجموعصنحزءاالفردتجعلالتيالنظرةهيافذمةألاتناعتجاوز،بخجاوزهيكونالمجتمعمطالبمعالحق

لانمساني.وجودهبةومطالبالفرداهدافشثيءاندون.الحروالتفكيرالمستقلالابداعالى،الجامد

مشروطاونقولقلضاكمماالمجتمعمعالفرداندماجتجعلانها1.س

المجتمعهذايتجاوزكيمالهتمنحالتيالحريةبمقدار

.يدأإإخلقايخاقهاوقةخلامبدعةمهمةالعربيةالقوميةمهمهإانوبعد

نا!والديمقراطيةار،هتعلمناالذيالاكبرالدرسانهذهوزكوين.مبدعةحضارةخلقالاولىرسالتهاان

فيالمتصلالخوسعاجلمنونضالكفاحلهاالعملالف،بة،شيعكلوقبلاولاتعترصالمبدعةالحضارة

نعني،يةالاسالىوطرقهاالديمقراطيةالوسائلتطبيقرعطبكيمالهالمجالوافساحوتمتيحهالانساليبالعنصر

ريالفكوالتعاونواإتواصلوالفاوصةوالاقناعالمشاورة.طاقاتهشاملويطاقمداهكامل

القومةتفتحلانالحازمتمممحمدإلذيآإولالعنصرالدتتطابص،اولتتبماابالانسانيبالعنصرالعنايةوهذه
--نالعربيهميهالمو

،المنشودةالعررجةالرضارةخلقالىتفتخالممرود!اىالعرليةفالجو:والازدهـ،ر2ايتفتحلهيشرديمقراطياجوا

........ءوهذا.الابداعقوئمنهاتتنفسىالتيلرئة%هوالديمقراطي

لروادإم!همةكيىلرالعربىالمحتمعولثماعلبمضممنرلدهإنمقربمعدطيةابعاديحني.متلازمينامرينيعنيالديمقراطىالجو

.......-وبع:ص،عطائهوبينالفردبينتحولالتيالماديةالعوائق

بعديوماوتطويرهالديمعراطيهشطرالعربىالواًمعشدوالأعتةساد/التصيروألتفكيرمجالفيالحريةمناطارتحقيق

اصطن،عطريقعن،منهاجديدةلجرعاتمنفتحاليكونيوم..الذاتوتجاوزللتقدمالدائمالمجالولفسحللتفتحيمكن

،الحقسقةالحهبص-حو.رقمسهاللوعهيملاهدلمهم!!اعالمقراطيةاللقاشائلعلى.الجوهذالاشاعةملائماطارخيرهىشكدونوالتربية

)*(المدغةالموحدذالعرليةالحضلرة!لءرمنى،ا!عز!ةلهـورقراطية،المكينالالاسخلقفيهيتمالذيالمهادفهي
.....بملذاتهاحترامفيها،مستقلةتربيةالكائنتربيةطريقعن

الدائمعبدعبداك".خازتمنقسرلا،داخلمنلهتضيحوفيها

يقوم،متينيناساسبنامامهاالتربيةتجدوهكذا

الغ!العرريالعالمفىاتربية؟صد!الةحلقةالىفدمبحت)،(.القو.بوالاساس؟لديمعراطيالاساسهمابينهما،التلازم

الماضي.الشهرفيادقاهرةفيانعقدتإسينالالتقاءنقطةعندنفسهاتلنإيألامرنهابإةهمماانها
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.ه:انألا،دصشاس،اءارخ.شىأف--يط،أالكنضلم)ىصأ-،!)2؟!إصيستاذالا-

.!-ءرأ-،الجابى،م01ءواؤفذهافرا،ألاورا!عنرأسهفعور

اًا-هاأ):ظرر-ء.دىو!و،!كتص*فيدرصاؤخغوخةورةاد!،دة،تانبعد،أءال،وفبمعلقةماترزالواصابعها

ازهـ،ليوران،صزرصأب!!شالالانلض!هـ-هاصساىنب!وال!إ:نيإدرصا!لكلؤ،مرلصي!عنقا-ي!رخهضباز"احىلىش.رشهعهيكدام

فيىص،ص-ززظ)توانؤ"ءتإدصولاؤكماص-رددقالءاهاواذ.الااجابءيلأمةرالى-"ر"ز

ا(زرعف،:،ايألإأاأطا*فتأءاكاالمخبما*لتر،-اناربرو-:!دوءفيقال،الصازز

ألنحر.نتارع.ز-مةايراتففاب-

:حاراصنءثيفيقالو،ك-ان.درع!اءا)ىخسم.توةد،ص،لع)ىفتوردمت

...1،سم11،،اناع-وافش،ءر-.)اءلأخبذاخر،ورار؟*أ،رءاىوجسا-"ت،دنبصنريىهافي

د،ء-وؤد*توالو.ابر-اءارونء.با.شفيؤ،بصورهـه،ت،إورقىررسرلف-وؤ"الونرأدجساءؤيزلحلرطأجالتانلبثتوص،

:تت-"،2وإوردادمار-!-م،ترددصنمار،1اليتزافآااركانهافيزاتمنكأنط

رورتفسى.الهاماسصمي..أءفو--او،ل:--وررهاو)-يلأفتحرك،أهـولألحغلةع!ا:"زخاره،الىشوور

مث،إكالاث-خرفميه"دءاىان-ووالصالارر-موكتبلمصضكه--،ال-بصةلاوزاكعنيضتافب،ز"،زفسهلمختحعر

روص-ن،خ-راعدداصنن-ىصقىور؟ص-،ءالىصنرهتخاولطراذاكاو،خبة5إ1في4ؤكسوالراكتباتالمثاو،اجداًرا!اى

اجىهاز.نظرانرإجمىنصا،ت!ىمتفبس-ور--،.ر،فش"لب،الفالمجالءرىن-!ةتالمثبان)قشخحولم،اةالطاوهزرهأو،اكردىيا

:ؤإزإ*قل!"ارت-ا!وركنلمب،ز"لاقن،غهـاو(ؤيةكالتاليسيرة

اهـدداصدورص:زر،ءأمينصزر.ا-ل"أازابعأز:ي-إبدد،ننىيفإ"ولبانو!م،ض؟ا:"شففكر،الاثانبذلككلن

...الاول،عهـ،3تجإ:"كازتلي،)ها-لأنيحسليهـأالدنىألحسمتذلك

عنها؟راضي"انتوهل-و)لمكش"،يدهافيأ)كتبزالمثتحملكماشفتيهافيوتحما"

:هدوءفيفدجابت.السوداورنء-خيهاررؤبةالاحظةؤاكفوجيء

هـحاًلجلةمنهجصولساعةطوالا&ومتناؤشت-طبعهم،فيألا-)يأدالسوهذأأكانيقينعلىيكنولم

تعرفه؟هل،الغرليب!،زيالنش!اءرالسوادذلكحسمالذي!والناصعثوبهابياضانام

)يقطحانرتعل*إ"كأ،رجببأنغيرمنرااسهفهز؟عيقهوأ!عبه

ةمحةموواررمتطردت،ليثها-!للأحطؤ،ها7خدتوردقدوةؤجازظرهاتوغضهااود

رر--ارةبالحصادفةركبتقدو،رصاجكسكانمنازا-لثوررهتوان،الزيضةآثارصنخالياكانوجههاانذاكاذ

وتحدتى-،،بيروتالىال-حاءرزفلك،رتالخيالخانص-ي"--ن)نش-بءحىبرون13و،ء-،إ،صاعببرفيمر-،كار

..ا"المب-كنات"ؤ-أ،الادبؤي.-ثىحىالتو

:مالاهتطربئافووووؤالزخىور-!،،ليإرةالزصن-،-ت،1*يسمالهاانشكإووكأن

فبها؟رأر"وصا-اد-سسبقخهول!هنهما،همابرجن،ثقلبداالذيالصمتلجو

:الىخياءلياهجةجابتفأ:الننول

وه4ب،الرؤ---"،يز.نهمااًءتبردماءليهمايأحذاز"-وأكأي..أولاتجنالمجاورالغرفتينفيعنكلتسأ-

لهال-صإرينلاتفرق،أبعاده،بكلالعربيةالقضب"ؤلتزمانها..خينصارمبنظارتينمرةكلافاجأكنت

والفكر.والاجتماعوقالؤايلافابتسم

تهش!ازها:المعجبةالدهتمةمنلثيءفيال-هافنظر.المجلةفيايشريكانهما-

ليعد!هيدؤوبةقارئةوأية،طالبة"تحتملمماأكثربالادب.ذلكحزرتلقد-:قالت

ب-رر-قنىعان،ربئداواهـوعبخبها،ءينيهماورأبى:اضمافترم،لحطةوىصمتت

:الستنكارلهجةفيتقولوهيجديد؟الديبر!وفمن،اةالمجلمحيالانتمتراكاريد-

ر!-ونان)"المجعلىينكراز"ت!دقوولولكن-ابت-،؟---"داخ)"فيوابتسم،بالخجلفأحس

كم/ف!!ب"لجنالية"نتكوانيدهايرو"عربية))جالم!-حىووالمحالبيرالخررورفسيرالمدهوانه:سخرية

نجالخناقضكلصخناقضانألاصرينانلو:لمجيبولصارع.واحدقتوفيذلك.كل..

:عاقلةبسمةفيقال

5--نفئةعقيدةهىكفتال.ب،لجديدهذاليس-.جديدةروايةصنفىز*
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هذأبكل،غيرماتحفظفيتنطقالت!!اغتبتدمأ!-ت!ب-بم11%عةحدز"ر-يهلسهمهأنمايمكنتعالياللبنانيين

تصىبعاخرىمرةالحمرةوتدفقت،بالهافي-طرالزري!"العربي

.وارتباكحرجمنتعانيه3،نتليعافشت-عره،و-:ت-،1تقولواضافتفضحكت

:يقولنءسهافىاوولورقي،بالسياصىةتهكتماناًلمجلةعلصحلأخذانهثم-

نصىا)-عبيرتعنصحانسةيازيارزكانفيكلانصى-..ادبيةمجلةانهآالفروضان

الايليسعفلاوانا..خطتهاصعتف!،منكولاءجىاةر-هـكانا.العجارةالىاتمامي!مبقهافسارع

الواعصح.وفالموهجأءلىأشسكركان!ىارر-،تب،لء9بلارهتمانبالادبالمفروضكأن-

شصوررهاتلامدرلمدهاوكلدصح،ححىلىفيؤ،بت-!مت:استطردصحثم،لحظهوىصمتا

لطقالو،ء-هاسريقدكآزءاقأ-حس،ألاور-ود،حىون!عفوالمو!ذانناورءث!يقالطرطوالظللنالقد-

إة،ال"رسببلىءلىا!جل"اتقبأيبانالانأزسمحين--.حص-دتطا)ت1)كمافاضحاررن،،السكابسائرنزعجانخشينا

؟صراكالانتسبيلىاىل!الص!اشدرانألاكلرخىرآفيأحسص-تقدو،الهمسيشبهبما

حتكانصىخىرةمحفطةوتناولت،الارتباكؤ!اودهالى،---زرهيصلء*حىقودأتعصىباداحلهفييكنالغريبهاني

:تقولو!يففشحتها،الكشحبقفوزت-،هـها..اًأ.ة؟ريال:حبمردلباسيلبسطانيحاولالتىالانتقاداث

اقب!لانلااستطيعو)كني،اث-؟ركأز:ي،لا
ر!دلىالم-ا*:ءورلظقالالكلامءنكفتوحين

.فضىترراناذنحقءلىازها؟قوو،،صوء)كاكاقأذ!.....،ءألوا!ع..جداممكنهذا-

نجئعورا)تهـذاءاصهاؤراوانىألا-!دراز،3اص،ز.-ءقما13كأزءاأبر"سهع*لمكأز،،،"تقاطعفسارعت

نر....،.....ا-.!،ةاص!،جصء)-بئر،.،،برهـاقيست)،1زسصتاأفهحتى،فكرتهابقيةتعد

لياح،انيث-أفام،اكالاسضرليور-ءلأ.لد!لصبىول2اور-!انارور--،-ر!وخصلىبخمي!!ااحى--!حفلم،داادريولا-

هـااواذحمحرحنن!ض!قلأ.-درنفا!وزرما،ء!رءافسدصر،:ا،!ثالما،إت،للأقاا"ا.(.أب!فأاتلي*رررا.بش:ببالوود..؟!خارافترالميارةتركنا

....،.،......35.3-ذأدأرفيءنص،ص:*اف!ألت،عليهااترددالتيالمكتبة
صء-صه،ء)!صحةصاوروحف3ألاحبرد9"روابرتصن8-،-حس"ركل)صح

:لقول-!له،رح!عاوأور.!ش،ا)كما-ء-"دإورومهمموانيوسعرصح،اًلمصلة

!4هدرا،"،صءنتع-".رية)نو،و!زردو.اا-.يمر،ماأءا،./ودد؟الة!وص!!!ءإ،!وردا،محأةصمتتثم

وجهها:ؤ،نض-رصا-*-ء-*حح!ء-?-ء--حح!حححححح!س--صح!ححح!

لط،انور!قراتلقد،اكصكرصعؤ:ا،،اأنضأصأ..ئلا-،:حدي!ثاصيلر

برعد.قرأهاالمل؟:باوملا-ىلا

:إ،،لي!دوو،و!ووال،،2-خ!د،!.ك!بخاً!دروجه ..فيهارأبكاعرفأناذنلصحسيتاج..حسى-،-

..رهفا5أدبياذوقالكانلىيرحدو-،6-إبهثه!كأح!ش--/-ساعاتاروععششم

الت--وردعاودهاوقدأهايرران.المرة!ذوالخجلأزءجه.كا،!7-!مم!2-؟-؟---لأاإ-أترواوامفعالمطالعة

تعب-ىتراهاأو؟برجل!ط-تج-معلمأتراها

ء-رتنت-قأنغير!ن،ال؟ضبص!فراتر!نفحمسبأ!-2!-،.يكاالمقضل:ىن!بكممع،افئسانئمة

ء..أ؟..-.--ا-!ءا-

يودءها،فقام،يدحد،لهوبسمطت،4.ز-تادرورى!-تلمكل-!.

،.رلهـأر،ا)كما!!وأحىدء،اصممى!هحالبد"حما،از.ءوركمصءالم!صء،-!!.!!س"كا.ل!ال!و!روكا صحاوالسدارصح،أعص-ت،ء-خصهاى1،1،!لم

..وصححىردصررء)حين3،ء

ؤ-ىرسيراز.قوساوراى

ونشكءلى3،أتو1(.ب!درهاالءص،ذ---كأ-ل!ز11.11نج-ا-3لم

.اىااس-طضا-رحاء-11لملماً)جىا-لا،-راًؤةاجكهفياليومولكنه

؟"،،(-أزأك!ر"اممط!"؟ا!-،

فه.روررامجازحىبوجهتطالعه!يفاذا-دز-ر.ت.جت+ت

،خطوعط،آادتفتينذولدجهاىصشىمرزفةوزا،ولصلىيراةووكاازتحاجهل!خصىنصاىىضنصبعصى

ليه؟اتنظرلمكادلا

بةال!صفاثناء.رعلسكاهـط-أص،ز،داز:-
..!ي..من.ري

اصى،هاعطيشضهبالذياًنالعنو،ل؟ن-:اءلؤت*

؟!هـوتفيهويا!حقعا،رائع،رائعتهتفونشج!م

اذلىأوحهـهاعلصهفاطل،الصهاستدأرثوقدقالت1..0. ..االبناءالقصصمنجديدلوق

،م.?.،.:.!فهانأ"،!ء6قمه"اًحبلببرويقلمهخفايافيهاحسانفتج

ارنرلولكنيبعلبدلياًلاسامكانانلعم-)1761ص!فىبروتالمعارفمكنعةمنالناتنراًطسها
عية.الجامدراستيلاتابع،الشتاءاثناءببيروثاختيبيت00.1...

،اخرىفترةبالبقاءيغريهاكأنما،ببطءاليهاوسالهافمشيا.لق0.3اًفمن

معهدأأىفي-!حححححح!-سى
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.ىمدره(ءلىتشسصما،كتبهاالىتنىمارهيوات9مصا

".اس-ىمادراالورا-(فيالاحناز-"إصيةاش3لي،لا-صمسألت-
مسعوراث.ألقادم

بيروث-المدرلههـباًلطئببفل!جنةا---"ربىوازفتل،صدرهفيؤجانىبضفقواحس

:3ببروصيءاصبعهصدثم،مكت-"أزأء!،زتاليهااًلن،ؤزرة

راءةاولاؤئي؟مصورةحدرخةلىإضماة:اًلمرشمع!الاضان-ةالاىاديهيةهي-اىط!ضاإص

(اءابصزلتة)العررفيرة.ول:وهىمانش،فذذاتسجاهفيخطىلىءمعتسى-رهافرا

..ناذمانا؟ىصحصيح-

ؤ-يورحمى.و.رة-دإدذلسلسىإة:القراءةمراحلع

.(اءاحبزخم--ة)اروربيةااقراءةا،ان"ضماءءجض-16ورامى.تتمأنيمرصنالب"والضفتت

زورولأنءاىتجرؤلمانها.ل-ظة-فشجه،ءاجهـء،!--جل

صد.ر-ثق!-ا--اوو:اًلرس!صحاب!روسفيا!ديدعور--نال-،زتظر،عينيهؤتحتحينو،"ؤرر-ة":ال*اصة

اًلاوإء،ليردائقلدؤترأن)الربرإكأ-انضفيص!-ورة.ذنبفيالوطمبالمضاحس!ا!ىاصذه،:دليد

(أجزاءوخهسهءاىز--ب-"لقد)ا.ا)كتاىطفي)صح،م!:ولالىوزراجع

وهومص!!مهوا-ذ،الاو)ى!غحنهقورخ"لصضاوو."4المح!حاوا

حصهـر--"لل-)":الانتمياءدروسفيالجديدع:إقول

(اءأحبمزبروةأر)لعلومأقي"!ورة.الإهداءءا-،،سأكى*ب-

فياتوىم،1،تأخذهانتريدردهاتمد-قمصىارءت

-هـيض-تجسا-)4العرلييةاًللغةقواعدفيبربىآلج!ع.:ارتاك

ااءاص-زليمآار)الورربريةكةالالأىدىموفيذص!-ور.نشم-خا..صرلمصهزكتب..الافهمضلا0.لا-

0003:لى"راؤكعقر

طءتالان-يصى-وردحديرخهسل--اة:اكتبكيفعنجولم!اذا-

(أءاصزاربعة)ىمالعرب:لضهاتنطرأندودنماؤ-!هء*شا

...فىملا...هكذا-

ق-،بء!-ورذإث"ىمررلىا-اووال!اىطفياًلنصفبردع----!نهصدرؤكمص!رروالذياضصصم-بأليزرلمصاًح!و

*-ال!ءاء-لء-،دذت--ورالد!اجفتأ،يرفيالخار،قدالحىص،ت--"ألى.يتحولانيلبثوهـ3،،رصصبا،"زخى:ب

(أبرا"ابزء"زمه:الحرارةخديهفييحصروهووؤ،ل

.السوقمنتشتريهأنطيعينتسمتاذن-

بدادللم!-خاذالاأ)نشمهـيرفيالاجغرامالعا"فيجغراعله!فرعرلمبصةثغتيياعلىفاذا،الجهاونظر

!اجزأءاربعة)تاصبتم؟ل"رثاءفيهاكانام،وندمخجلفيهماأكاننفىميرا

قالت:

المطالعةفيصحمورةلسلسلة:التوجب!بةالمطالعةع.لاباس،حسنا-

(اجزاءاربغة)والادأبقدرالاصانبسرعةوادرلم،تضصمرهرالحيبةوأحسر

"،فسمع،ءىبالنهوهمو،المكتبءامصماالقامىمءفو،انتهى

4هـتحدتلىالسملرز.العرم!الادبفيال!ررفع:رقول

إجد!-داارلىءيأالمنهجحشبالعربىألادبفي..لابأسلكؤحات-

)صز!اتا-وريرز!ء!للالص-اذؤ-صاز"صم،مو.ا)كاصطمن"فأدنتيدوواصدنضزم

ى--*راههـاءذعبارليكشبؤ-ور،رطم،-،هـأخارفسىبصهـأتهـ،عبار

-:ةأ-،ض!-واالاحب،-،ءعر:اًا"كري!سطدصوصع:بقولوهو

ريخورر-فلالألمى:اذ(ا5!ء-183.).الروارةصمفيرفىراؤطأنا?.بهمني-

:لتفقا،هررلص،رازوورحىتوا

مص--ي،صطإمصلةااوفى:العرلي-ةالفاهـممىةلمصلامع..ثاز-ةمرة.بيرونضاهبلىمتىلاادري7بولكت-

تمظولتل*-ااح!صمفرا)دكلتوالال:!االدكتورلمقعكقال2جموليفعنهز-ممأكازتبعدفيماسى،ءهوانرقةلهجةفي"،ل.

....ورترءن

يفحديثةلسلسلة:اًاعربىالخطفيا!ديدع.يومذأتطيهاتهىانلابد-

البار--اكاصلالخطاهـألاستاذبكلامالعربىالخط،كأطحكافاظىم

دىماترأ)خمسة.!الطريقالانتعرفينوانت-

رت-،ءإىأ،النافذةعبر،ثانيةتنطروهيوفاجأها

دىماتر(تة)ألرمىيمفيالصمىرع-زو-ة،زز-وذىصدر!فيو،4يتأىللحطةفظل،إلاكادرصية

!ة،الطالعمباديءفىكتاب:وازهاربيوتعوثولي!-اا،لىودشعرهمايبتلعالبابرأى،الشفتس-وصبهت

يىالعررشادالاستادتأليف..ألابيض

الريسسهيل
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7.!-طيما-001."051.:ا-!.8ألم؟بى.-----....-.ا.أ
لأز.!آ!-فيأأ؟.-!..3.ح!.ت!7!،اص!اأفى-،،عؤ!هنى!-ص!.ه.ةء..ا..-"-
...-:...--!ا:.ا-..--.....-ا.ء.!ا.م-ا-ء-001-لكل:ج،ا،11!بهبم

صل!!يز!يت!جمآيخ!.--

ص:

هذءتقطبعو.راءسعجا،لممجالهوتوسيع،والفصحىالعاميةبينالصراع

نكلشا:ادجللعرمنفيسدم!لىلأهذاًاًلالقرناًكاقبلفعدبتيولرحدلطةلغوبةالعمصحىسكة--ا!-ال!!ب

الفص!!محلالمصريةالعاببةاحلالعلى،بملراح،"ويلمور"عىب.01011

وحاور،وخطبالموضوعهذافيكتب"ووالكتابات،المراسلاتفيشزاوءالبنطعبد:بقلم

بصحةويقئعهمفكرتهالىيدعوهمالمصريينعلىنشرهكتاباوالف،وناظر.م!

لعرشابمرلفعخىلللسانهـتصصدللغةىعلىيصعيثهيونابرا!ب!جدونظممصر!صيدمىرحاففوالمصحىهجاتاللمبينالصراعكلجال-ا

وف!ته:،بوبلمودفيهاندد7فتها"ظاهرةء)الىدالاشارةهذهمقالتهعيدمحمدالاستاذبدأ

حه،تيربيعفيينادبم!بواديناعب"لغربجانبمنأيطربكمصلاـلىمةالهاالقضاياناعلاجنافينصللاانناوهي،"خطيرة"اًنها

وشتاتفرقةمنتخنهبماعلمتمويومااًلطيرتزجرونولولاز"م،والش!ر.إعاللومبي!"المنخه!صينكير"علىانهالبمم،حاسم

مدىعلىوجدت"اك!العاميةاللهجاتاخلافانيغيدذلك."عمإةةثقاؤةاومدروسمن،جدهـثنالمسائلظكفييتحدثون"

يسيءاناستطاعولا،الفصحىقيامعلىتأثيرذاإكنلم"الممصورابررانشأنيمنوليى،المتخصصينغببرعنادافعانابىبدلا

فيا!خاصة"،ربهمءضهالافادةواتباعهمالاجانبحاولعئدمااًلااببهاوتناولهالموقفعرضؤكطالطر.،قةهذهعلىاعخراظليولكن،مس!الكهم

.الديارهذهلارتوقفحلهلان،حاسمنحوعلىحلهالىسبإلمالاالقضا؟منفان

ورفعمدىاوسععلىالتعليمنشرفيالاحلمنللقضيةويى،ايكأيرمتبرفيهالحسملانثم،انتخاصء-.وعهاوءشخصارادة.على

مستوىارتفع،اًلتعلموعمال!قافيالمستوىارتفعوكلما،مستواهكأرحربرالاذى/بحق"ت!كما))،:رراتوالموالاووداؤطالبواعثكانت

بعطضبببنالمبسيطةالفروقو،اللهجاتاما.الفصحىوقاربالعاميةنةرصرانانافكإف،الأحداثوسياقوءالظرإعبرتحركاتهافيالحياة

فيإزإدممافهذه،وقطرقطربينالشعبيةالادابوتنوع،المكلماتعلى.؟:ظموان1"والنفيلإريا-راعرارت"قضيةفيمثلاالشعراءعلى

فيامةحياةمنهاتخل!ماذ،،ةالحبعلىاًقدرويجعلها،اللغةغنىعلى،ذاكاوالجازبلهذانحسمعندهـ،ن!ملهموان،ذاكلاالنحوهذا

..العصورمنعهسرن-انجاحاينومن؟؟النقاداجماعاوزاقديقرهمخططو!قالسير

الملحمةالىالمأسلةمن-2وزر-ن،"الناقداوالاديبيةمسؤولى"مطلقة،عامةبصورةنعينان

ءوة،عل3وإد/بوكلذاؤ!كلباختلافتختلفالمسؤوليةهدهاننعام

من،الح!ديثالشعرمشكلةطرابيشيجورجالاستاذهنايطرحدهـق"لمر-!ىبعدالالاتر.نبا)ت!القازوفي"المسؤوليةل!نشانها

الناي"و"ا!رءادنهـرا)مءموءخيهبينحاويخلبلاثعردراستهلالخاكاورةا"لكبزونقص،والظروفوالاحوالللملابه،تودرس،للوقائع

المعاصرالشاعرعنالبيريسر.م.تقريراتعلىءننمدا،"والريحؤض"ةفيمز--اتلتاكيفبل؟الوؤائعهاتإكخلالمنالعملوراًء

احكامه.بئاءفي،اكقريراتهـذهمنانطلاقاوبرمض!،وتطا*اته،-ولوبرة،،و!.طورلم:هوصيآ(رقكاءفيوء.اقىوازلمغةا(والقوميةالانجة"

الاتي:المنحوءلىالاحهـام!ذهتلخإصيمكنولىبرا)*ا+"و-ور.ءوشرشو-،،إلإ"ى--ا،.؟ا)هـا،ام!،نا!"!صبويخبدل

"حاويخلمبلنتعرفيتواج!،اءكبماااًورصكلاة!والغموص"-ا"؟!ا/جا"*رءر!لاد،3زهرو!ةطءاىلا!دطافة

ونعبو"،ومخامرة،رارؤالحدبرثالشعرا)-؟أم"ر.رة"،وعل-5ام.:انوه-/!ا!-كاء،?أ+-فيوكب3ال!ء.رغيفىان

،شعريماهوانيقبرلانهاًلحدبتاثعرفيطيبعيالغموض))-3ته-ودولا،برانب!باةكأبز،5ع7اشل!!*رك،لركى"نرعهالى،ماتشبر

".تتعبران،المنطقية،ايومية،العاميةاللفةتستطيعمالاهورءة-كير"المامء،نماكومل"نرلأصرالرازب)-هـفبمعلىبالعافية

وللحياةحىللحياة.نقليدا،بمونانلابريدالحدبتالشعر))-4او،اؤ-،5اورأيالىزة-ازاذا1والا)*لهـ،ضلإ،الاراءبينالمراعاتهذه

"لحياةعنيعبرانلايريداصلاوهو.وتمزفهابغموضهاالحديثةويإء-سا-.دمنوء،،ومرراو-و،،ءلىوحدهوالرمن،تتصارعتركها

(01)خلمقهاان-،بيربلوسة-ي،ب!ضريادروحاةكر/لمةاالم"ارك5!دءخلا./نجوصحينفةالحقب

الىإتظرانلايصتطيعانهالىراجعحاويخليلثعرغموض"-5لا..الحقوراء

تمقدالاشياءاًناعترفاذاشاعرالايبقىانه.بدهشةالاالاشياءاكلاميةاوفيةءوضوعهيهـ،ذالا!تا"وضوعأيسهذاانبيد

وتصنيفها"وترويضها،تطويقهاوتم،لليهاالنطروجودالاول:ءظا!ر.للاتهاقض.يةاا،ذهانىيروهو،والفصحى

للعالم"الاخروناعطاهااقيبالمعانيرضيذا5لئاعراًيكونلنانه"-6هـلوبحتدراسةوالثاني،اكءترءةالعربيةبجانبالعاميةاللهجات

التطبيقيةفاصلاةاتاركا،الاساسيةالاحكامهذهبمناقشةأولاأبداوالا"ء-أتالفصي!ةبينا!ءلمطوالئالت،المشتركةواللغةاللهجاتمن

..بعدلما.الدداًلةفي

عنها،يعبرانلا"الحياةيخلقانيربد"الحديتالشعركاناذا،نجه-لىراره،مظ،راللأقضيةانهوالكانبأليهيفطنلمالذيوالامر

ودلك،مقالهعنوانفي)مثلالذي((الصراع"أي،موضوعهيصميم

-56الصهمحهعلىالتتمة-استغلاللمننهم9ومحا،انتقافةحياتنافيألاجانبتدخلهوءدرأبعالمظهر

01



.نجىاذعينيعنتسألا

لصفحتنقشةقلبيعينيهاترءنبحث-ئد!ع!ا1

نضيعثدمااسميوت!رف

تعبرفهي،الانلهانتصدىالتي"زوجةبلاايام))قصبيدةامااف!ش؟نساياببابنام

رحيلها،اثرؤتوطالىالغبطةوتحول"زوجتمعالشاعرتنارعخلالءن

بجمالهاالنفسىاحسالىوئم!تباثمالاشياء.فوشحالنيالر-لابةعن،ايى!مصةىتقريباقرنمند،العالميالشعرواقعفيينظومنان

اكراووية.اوربمالإوترواالازءاجمننقهضالى،غالبا،وتحولهالأحرى4اورة1.1لتخطبممحاولاتمعظمهافيكانتالحركاتانلهيتبين

عن،نجخلىاندون،آنية،ذاتية.نجربكأعنبرببرالشاعرفان،وهكذااضقداكنيوي!جمعو/بماد.فيهاوالحلولواحيائهالبغت،،محاولاتكانت

.الشمولالئالنزوعمنلهوخطقعنهكشفهوبل،للعالموصغاليسالشعرانالص!يت

ظاءـرةهي،إث2العدالشعربرواؤعطهاترلياتيالاولىالميزةولعلمخادعزائ!طعالموهو،والمادةوالواقعالحسعالملانوذلك،جببد

:ا!تاليةاًلابياتخلالمنالشمءنتعبيره!يد!توقدالتجسيددمدااحظيقة!وفا!واقع.لهوانكارالحقبقةلعالمتعم!ةانه،قاصر

الغروبفينرناممرهقةشرؤتضا.ذأفهاتفقدان

عجوزأرهـلةكانهاوهـو،النشعرميالإحسيدمظاهرانضتدتانذلكمنذتجولقد

يمونهافيالسكوننحجرلاضقربربرونقضا"دةعنمعزولةاكجربةينقلالذيللتجربنقض

الكنوزمنشيئالهاا!صيضتركلىلمأكف-بز"،ناةالمععلىللقبضوسعي،التجربةعنمعزولةالمادةإنجقلالذي

هـنتعبوتعد-!و!مادبر"هاءنرزءهاىاناوشكتالنضسؤكأفهذهوتظ!رو.ضف!ختنحلانوقبل،والرعزالرؤيامنبحالة.ن!،نيهيفيما

وكذلك.الماد./بئالمظاهـوفيها3ووةهالنتصاعرذاتعن-فبرماليقدرذاًتها.والتشبيهالا!سض!ارةاياضقريراوالتنربرىمعالىمفيها

والوصثصة.الانصاضوبةاىالروحخارجيحسيانعكاسفهي،اًلعجوزؤترمانذهكورهس5،انعاى"لنتساعرلقدرةمظهرالتنجسيدؤانوهكذا

واؤ*،دااواقعاؤبارت-(عردفساروةهـاداصورالمه!رز؟وؤهـجاءت،واذلفعالهرهـا!"4.برفقدانقبلحصيرمزالىإحولهوانيعايههو

.سواهعندسنرىكماوتأيىفاز!يااًفترافهاوليسمهوادبعاتامعهوت"تةلداز"بربىرلصانوهبليهالمتهـوفىالرمقان،ا.إف،،وهكذا

الشاهـربحياةمرتبطةلانهاالا،الىجردةلاتضانتت-معلمفالشردة.الوضوحمعادللمةفيوإسقراطرافه

،الرحهلاثررهاارتباطهانتزرتوؤرر.البومبةورر"ورادتهوبعائا""ءندنا،والذ!ضهقىالوصةهـ"اءشعكنخلفلنظهرالمقدمة5هذنسوقي

لمفسهمنالنت!!راذتقلحإ!،موالتوالإنقب،ةلىبالوحدةوتكوره"،معظمؤب"قي"سدؤمه،ئننقييمفيالناقدمهمةتمذر،ذاتهالانفيولنوضح

معها.توحداوديهاونر!صء!اليهاءاهـءساادركهـاارة!بماوالةفبكأالن!صهكأاتجاربامستوىالىالارتقاءمحن

يلترربةرااظهاواثس،تلكمناؤضلهيان!البكأالابياتولعل.نلى-كج::اتفيمنكورةنتزرىوفلذاتاًاءوريرفقفصهبةولولا

واكجسيد:د)بوانفيم!لأاهـ،تجدلاليازهاا)قولمنحرجاراًينالما،القصائد

رصاصنجبهتيؤوقلث-مسابةالحدتالفني(لإنإعر

نعاسنافذنيمنصالشها)سصهرلمقابرء.-!وفقاايقهمائدتلكتقييمساتولىفانييكنومهما

لىوالبخوراللوزعبرتمر.رلمما.لضيىاالعمود/"المقابىعناتضلمىانرون،اًلحديث

وهلاجراساحنوريافيقلر-زوجة..بةبلاياما

خلاصبلا،فمبلارنينها

*.الفتورسوىليستمتسلاواكثرهـ،العددؤصاثدافضلاسلفتكماهيالقصيدةهذه

لثمعوربلالمجينييفتحرؤيقنمورا!قتولقد.مقايي!بهعلىوانطباقاالصديثالشعرلروح

ارشماهـرهـذاعصبفيانل!ؤتذين،الاولىمحاولافهمئد،اًلخودي

ب!ف!يإنعكانهالمنفمبعيمهجرالىلنتعم!مىظاهركلهاالوهيقعالشاعرفهدتط،إبرلمطالمهاا!بدءويشد.إادةعببهالحديثينالشعراءبعضوكلةكانتولئن.مادقانبضا

بنوع،النة-ء"ةالد!اةهدهمض!هـ،1فيها.ؤغلغلتا)ة؟اتصاعرانقسوانمااجواً!،!،منير!راىو؟ادووو!ءر!منارخروخحاولن9"!!طفاف

في..0.01.ا-يمو،عإب)فيتستواو"!هـحهـس"وء-وروو-لممعابي"ماطهاف.نعدفلم

ا)تنروولحمبرا!،لأقبمادمار!كذاوس!"خالمورول،،صفالءبرمن!وخلعلولىرزريءليب!!ولوإء،3،*-فىصا،ؤ.و(دا.)"-جحاراوث-ر.لءروالىا/،منجبرأرلإ*هـ،ءالاتإمانييعد

ارتة--طلاف!--ادحشارحيكلظ!وألغ)ووو!ااق"ا،ؤحوفي9رأيفالىالي.و*يق؟تصسواؤ-عتو*هقتوةجرلى!،الاولىنبض?"انكما

.........ابضاالاننميانقلببل،وصسبرؤ-قولمبوراءهايعسلمانه

ليالرعم،ال!ك!الالفعاللش!وةؤصناوت،نفسيا!تحريكونحرلكهابالمادة..

.0000001من!الأبالكلددفيالمنننمورة"اح؟ء،ق))قصببدتهجاءتولقد

دليل!و)علوهذا.يرسيغهلاؤ!،الفاءس،الننصاخالمئطىانمنمعاناة!-!ىالىول!هوضلمجهاينوقيرأيسناهاذ،!4تكريساالاداب

و)ولدطياء.الانتمط،!راكه،غرصلم!ر!./ةضانبمدافياالخلقلتحقيقانا)قه"ءدة.نانيرفببرولا.جذورهفي"وزء.و"الي،خنميالذيالعصر

جدولتلنتر،ؤة9المتبلالار!اتافةض!اوفهورلاجرلقمس!كأاؤ،ثصا.قدصببماكنسبتروابعماروننمبه،افرقا!ليمد،؟بإشارلهاتئاوقد،ءحمدالدينءحييالعددناقد

نءوبا!رخم،11،اديالفهـ3ءفييا!!الفلوءفيمنتوعوىرهاالابعادتلك4مهـ.*عنتعرفهاىاوشكتالتيالمجردةالعاءقىالنظور،تتقريرفي

.الانفعالفيشدةبلغاوالبستانها،اظ.بااقطعافيطافيةبدتالا!طورةانءىوبالرغم.الاسالعببة

؟رةسهـو،غاوانسميهانجازادا،الفنيالغلوولنوهكذا3لأهـةالقصث4-زفيفان،تمامافهامحف،لمالأخر.برنملامحارمنوبالرغم

.لي،لمادةوالشباسهماوفوحدهماالخيالىلظلمةواة-اءتهالشعورلاشتعالبعضءتقصرلاتكاد4للتالبالابياتاىيقيميوفي.جديداتنفسعا

إتولدالذيالاةتعالغلوعنتلافالاختماميختلفوهو،الاووعالىثوانه:الحدتالشعرروادكهاادرالتيالابعاد

..-حجارءاثداؤهاالتيامي.نعضني
الار*كالمنتامش!هتطلقاونطلق،مأبالمادةوالخيالالفكرعبث.

مالت!نفسي.وياسمينملحوارضها
الدعارةمغاوربيوتها

ا-م9الصقحةلىفنتمة-اًلجنوداحذيةوجوهها
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اهجرها،ا!عديكار!الىمارسبلعلىوطلة،سر!هاعاىا!لمفةلمضصا
لما)قيلاكأبوهذه،اضاجعهاانارردلماقياوديتعلى...و

"..كتابهاعلىاجر؟.-ا!.--

اؤط*ا"ملباومافيراىؤحببن،آنياكانالشعورهذاانعلىاثريسىمطرجيدايردةبقلم

ادتعش"قارغكأقاعات"في"مهءوجةارض"فوفىالدامياللحممن

ا!!،اءرأة!وت،ابيضحاداًصوتا"سمعوحين،اعماقهحشم!

."سيموتانهفجأة

ف.ز!علىةلظ!4يطلقماتبىكان،دققةعثرةخمسخللالوفيبعنوان"ا!قالحزن"سارترروايةمنفصلالعدوهذاًفي

اجىل،والجمالوالفضيلةوالار!اب،الحرقيعلى..كلهالعالمافخم"الحررةدروب))مناًلثالثالجزءوهي."دقهقةعشرةخمس"

دفي،المقايريسجمجعواختلطت،اللحظة.!لكفيمعناهالعالمفقدليقدةور3الدالعرببةالىونقله،الكبير"اً)فرنسيالمفياخرجهروانيعمل

ا(!اؤعاما.القذارةفيوتهبط،!ريئهاالانسانيةتفقد،الحرب.ادر.بسسهيل

4انتلنزولمهصهبرنجهش!ف،ف،ءاتيوفحلكم،،الئاريطلقفحين،نفتهمنتنتفضوهـيسارترفلسفة.فظهر-صغرهعلى-الفصلهذاوفي

."حراوكانقد.برا"كالىبتلك،الهزيمةاراءالمرءيعتريالذيالعميقالحزنبهداً،؟لحياة

سارتر،فلسفةان..الزاخرالعميقالفصلهذاافكاراهمهذهوالاناإيةتادةبالهولالاحساسبذلك،الموتازاءالمتئاقضةالرعشات

.موؤةءكلفي،حركةكلفي،لفظةكلفي،هناكلهافكشفتكاد.اضىتارة

الىقن،ععنها.يرقعانيديرلمنالاتبدولاخبي!ةنابضةحيةفطسفةافهاالموتفصهاإبراجهالتنيللحالةد-قيقااتصويرصنايقدمسارتران

الىفيالةاردياوجوداهظمنتنبع،تلقائية،طبيحيةانها،ويفضحهااًإخقة،.نه"ربمماالى*كماوالمشاعر،ققطدقهقةعشرةخمسلمدةالانسانية

اصى-راعاذلىكومن،/مافيهاكأكففشبة51حاتهومنماتيويعيشه.ئسىياوضءفيالموتهذهبجابهانلحليهبربمونحين

بينمهزقاؤ.!ابر:د،المتيالمساءةتلكفييحس"الذياًلطبيعيالتلقائ

يطفوانوبيناًلقذرونفه.بنغمرالذيالدبقاللزجالعالفيانغياس!ه،الجميعاماممعروفعةجثةيركلدوانمنيشمئرانيوماالبطلاى

.د،المرءيعريالاخرنظراى،دوروهاعاىإقوىاندونمنبالانظادمحاطة

حر.مسؤولبعمل(دانهويعبتجودهويبررحينالانسانااليايصلاقىنلكاذنمزريةحالةفأية،حريتهو/فقده

ناواستط،ع،والاؤكارالمشاعرهذه-فنيا-سارترعاشلقد؟معروضةنتنةبخئةيغدو

اءفكلةخة-مفييخدان/والفيلمسوؤ!الفنانقادا،بالغةبروكلةينقلها

الراعنتة.لى،ر"روبعبر.ضحي!ةوليسمقاتلهنافهو.يتعزىماتيوانعلى

والالت!زاموالمسؤوليةالمشاركةوحسالابرجابيئاروحاعنالكلمةبهذه

الىواؤع؟إكونانالىسارتردفعالذيهو،للفنالاخلاصوهذاوءـمالدورءاعوضحفيورفاقهفهوالوجوديرقيفلسمهنخهاليها.ندعوالتي

اءتال.ذكرهامننحرجقداًلفاظايستعمل4ماجعاوهذا،الحدودابعد...

الةمل.هـذافيالورادة"دينيرلمعن"و"وخراء""ضرظ"كلمةبلادهمحمافيايالبلديةودارالمدرسةحماية"لجبهملان،بذلكملزمون

طثالكللماتهذهإضقلان"النهارجريدة"فيللمرجمعلىاخذوروردورالادورنايكونلن)ا.نالاولقبلمنالمهددةوحريتهـموانفسهم

نفسهالمعنىبرؤديكاماتالعربيةفيهئاكانبحجةالفجةواقعيتها."حماية

تمامما.ذ!نعكسهيالحقيقةانعلى.الذوقالىاقرببطريقةولكئهـ-نتقتربالتيالساعاتتلكلايرهبماتيوانلايعنيهذاولكن

واكءمورر،اةرؤ،،لى،رتريصورهانيريدالذيالعامالجوعلىيطلعممئانجبفاوالسكونالهموءتصويرفيالقمةسارتريبلغوهـضا.الموت

ذكريرتقصادانبام3اان،برك،الئفوسفييلقيهانيريداًلذيوالغثيانتصوإرفيألروعةينلغكما.الؤتلعلىالاقدامتسبقاوتيوالرهبة

ليء!"ءتةدزاذوؤ،))يرتحمل/مدلمين!إ"الذيالواقعان.الالفاظهذهالىنزءتبينصراعوهوبماتيويتلاعبالذيوالفوتبم!اًلنفسيالعراع

الو-شية.منالدركهذاالىالحربساحةفي)الانسان!يةانحدرتانالناسجميعويحب.الحربتنتهيانيوداًذ.السلاحورمي،السلام

خدش"))منربخسولا،باء،زقىالواقعهذافنقل،اترجهـةاواجبامايصبجاننفسهويجنب،حريهقضيةيلتزمانوبين،الالمانحتى

قي!مرهفانهاتدعيارةكبماالاذاربعض7!كأجث

11!دالأيرم31رقياممسرجبة:الاميراعةالزاصف،نفهعلىالمنكمشالالمانيهذا"سارتريصفوحين

الجيش"،العظيمالالماني"الجيشنفسهالوؤمتفيبصف،كالضفدع

اةئرةاف-بازتمفيولكنها.واحد!تلمنهيالمسرحيةهذهمضوير.كالحيوان"البشركسائر"،يموتلان،"للجرحالقابل"

.فمولبمعة*ولكأنهاصتىوالغموضوالعمقواف،فقطنفسهيلزملاموقفايختارحينالمرءانالىبهذاسارتر

.نتضاعف.مسؤوليتهكانتهنماومن،ايضاالاخربنيلزم

((بيكونغا.،نجن"عليهاطلقالذيالدرماتيكيالنوعدلكمنانها

اًلكبرىالمسرحياتعلىبرنجلبطابعاب.لىوهـو."الكتاب"المسحاسمحينماتوفان،القنلعناًلمسؤولوحد.هوالالمانيداموما

وانمشاوالحركاتاكمثلغلبةءلىلاالمسرحيةتعتىمدومنه،المعاصرةلانهلا.بالارنج!حيث!عر،جثةويراهالنارعليه-مرغما-يطلق

ءاىتتمدذرئ-4مسرحي!ف!ي.خ،صبنوعواو!انيرالاؤك13ءلىيحهـققان،اجطبيايكونان،المرةهذه،اتطاعلكونهوانما،قتل

الا-ولتيتابعإطلفما.وادة!؟لاد!يثىفيالقارىءفكراثارةفردايكونوان،طولجلألازمهالذيالترددعنهيبصدأنحاسماشيئا

/نجفلانا؟لفااستطاعوقد.وحواسها!ثصابهبكلييىوهوارو،ءة.منهتعجيهفعا"في،هومنهبفعل،هوذاتهيحقق،مميزا

ا)رئب-يينالابطالاترىالذيوالانتكالوالقلقالتوترحالةبروعةالينامنالمسؤولةالفرديةالحريةانتزاعوجوبمنهنايعبروسارتر

اللغز.-اًلتابابرهمازاءمندرجةاخريبلغانما.نيويتمنىولذلك.شخصيبعملاًلعدم

7:لماضيه،لنفسهويثار،"بالحدادكلهاالمانجبافيغرق"،دانهتحقيق

-77االصفحةعلىننتمة-لماتيلولاعلىطلقة،قديموسواسمنلهتثأرطلقةكلكانت"
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سأن.هوالقرلىوهاصإضحاهدا،قطائأإلعرإالعحصصإرغوفلقدفيكاالنصفسكسبيرللعامعيهويتعئه3صإ5555!!هه!ه!هءهههه!ي
.+.:....اًلالحات

الصإدلثالشعرعلىالرائنالغموضذلكسرعن

اـ....،.".د،....?.س1."صق!لةعلىالمفهـورتتمة- بالحلوإ.والتدرعالحلوإعوىوالحلوإعيرسيصإي
حائح،،/عمر"ثممك"من،سدوفيما،ناثيءالغموضذلك15!!!هههه

.....555555!ي

منالثانيالنصفخلالاوروبافيوالنفوسالعقولعلىاستحوذ

علىوالاخلاؤ.ةالرو-ءبئبالقيمايمانكلتزع!اذ،اولضيالقرنيره،علىنثرلىفبها،الزاويةهذهمننواجههاًنالواجبمنيصبح

والالى،،ر.،الالحادممنكاسحةموحةوانتشرت،والفسفةاكلمميد.العملفيوو!ئله،اشصرففيطرائقهونتتبع،حركاتهمنوشملى

خرجومن،ايىيؤديسيافا"الخلق"لممليةانمانلحظواول
جميإع4وأالقت،الماضيؤإيودمنالنفوسوتحللت،النفعيةعمت

ا)ذيالعذابمنيخلصهاانتنتظروراحت،ومعجزاتهالعلمعلىومالهالايعلانحرياكانفيهالسيرابىاو،عليهاتقضاو،السيافىذلكعن

التحيسلهذه!،حلر.شهاسم4شاعرمفريومذالروظهر،تعانيه؟الخلقسيافىمنيوماالغموضكانقهل

......ء........صهذابطبيعةمشلولالغامضةالفرةصاحباننلاحظاننا-

ذلاماللئئغ"منعلم!هلقنق.وبرلبىسساوهذالرالمراماللئب!عرحوبلململمعقودبرعلمهضعسامعهاويحجبه،طريقهرؤيةمنيمنعهانه.الىداًخليةحياتهعلىالراننالمضناب

.....هونفسيوضعفيويزكه،يبصرهامنتستهوبمصإالتيالنيرةالافاقعن

العطكلي!امنقاو)ـةصعأبةلدجيلمافاالرابقرمكملامىلرمزكقانجابىخطىلعقورمةكفياحسنفييجعلهبل،اليلسالىمايكونواقرب،الاملعنمايكوىابعد

والشا!رية.للشعردقيقعلميبينشلوا،العزيمةماصإي،الهمةصادوإ،قويايكونحينالاحتمالات

فيهتشتجرصراعميدانالىسريرتهويحول،اًننضاربةالهواجى
اورودا،اةءفيالكرى4الكاومثارالاولىالعالميةالحرتكاصإت

....01وعلىمايحملهن!نهوفيالا،يتقدمانيملكفلا،والانفعالاتالخواطر

فبمنصامصإروا،لىلصاىتفكيرلئعإتص،فالانخإلالالحضصار،علىجئند4بشدمنلدولنخعة.يتاخرارإ

........بنفسهارتطموقديخلقانلهاينفمن،فكرءغمضمنحالةهيتلك

الدحتىعمرهاامنلاقتعمادسمتيقطلكبرعليهالتيبعرمرالايهاوربلعالملمقيتوثناءاًلىلضمالكارتطامهاًنالعلممع!وعرةارضفيوحيداي!بيراذ*عىاًرتطام

أ!ها،فهثمةاورور!وخرجت،الثانةالحر!وقعتوعندما9391عام!لىويحمله!صنهفيينبثقانيمكنخاطرلكلالزشفيسابق

...اويمجلدانلهكانلواذ،واناةبجلدالموقف!مواحهة،التماسك

الفنفيالمدارسهذهوكل،الوت0ت.سمعهاوظهرالوحوديةت
...طهرموؤفهمنبدءفي،الوضوصإنهارالىالغموضظلمةمنلخرجيتانى

الحروباحدزصإااقيالعميقةالالقلاباتدإيجةجاءت،والفلسفةوالشعر.الاصإيل

بالف-اعامانحلالحه،الثاافيرنف!يةلعدلاالحرببمهذا،ئحققوالنزعالقدحائر،ولا،يائيعليهالايقممعمليةاًلخلق:شيءكلهذاولشى

واف"،ملموسةحقيقةاصبح،1891عاممنذاشنبغلربتنطالذبم!وءـمالىاو،املالىجم!لختاستتجفهي،قلقولا،مضطربولا

وك!ر،الم!رسيبحثاد!ىفيبتكلفأوغل،منهلهمحيصلاةيريدفي،نثاطه!قاتيستقطب،المرءفكرعلى،إيطض،الاملمحليحل

وأدنولهـتوانجبي،،نويدهوليكونت،لرديايفيقولهفيمااًلتفكيرلديه!دنورجوهرهفيوالامل.وهمهاواملهنحوالسيراًلىصاحبه

بهايصطدمالتياللحظةفينورالىتحولوهماكأنفاذا،الضباب

..ا"ضيواحدإات،الغيبعوالمفيالباحثينمنونجرهم.لموؤفهالحقيقيالفهمعنتحجبهكانتالتىإالمعإشأوةوزالت،والواقع

عنجوربدولثيمعورعيبالانحلاللفوا،لانهيارالمصكرا،وهمهلاهداوالجولكاف!ناهناراحوراء،الخلقوراءيسعىمنان،*خيرالتحليلفي،يمنيوذلك

تحاوصإصإيساهذالحثهموكان،قولهاالىلاخرون!3لماهـثياءنفسهفيينطوكصإانلاصإكن،الخلقعلىليحملها،النفوسفياًلتماثير

..بة.،فاذاسكناتهفي،حركاتهفي،بيانهفييشبعالنوروهذا،نورعلى*
ماوداءالىوالتوغل،والموسيقى،الخياليالزخرفواعتماد،لوفافي.

،والهذيان،الندإوليستهإويهاونزعات،نفسيةحلاتمنالوجدانصإيماوبالاإلى،ل!ريرتهفي،لفسهفيالنورانطفاءذلكممنىكاناغمض

..اشسهوماوالفولةفي،الخلقب!هو،الداخلياليقينانابميافوالمنعنهيص!ر

.لمد!وضوحواليمين،خلاىعملكل
الشرقمونفمهوقعف!ما،هدااًنحلالهاطورفياورلاوقعت.ء

.......لدى،التاريخعرفهمألذينالمبدممينجميعانالحقيقةهذه!اًية

ىطبيلك+الربملنبعبركلفقهامردالدولتكل!فآ(،كماعنةكمر)معهاي!عطلضوانتشرله4للوفياًلعجيبالتاثيرذلكلهموكان،بالوضوحيتميزوىكانواالاممجميع

عنالتعبيرفيالغموض.الىتلجاالانحلالعهودانالمعروفومن.ولمبهمغثروايفهموه!لمود،فهموهمالناسلان،الناستوجيه

والمظلامالظلويؤنسها،مسالكهاعنللدفاعبالفلسفةوتتلهىنفسها

.النشادإمنوتسخر،بلاملوتهزأ،النورمنوتستوحشوالخفاء

برلانحطااظنطوعصرلةقبجماهيرطوارفينحضاكتابهومابين(مايعوتتمثلهنربم!لمعلاقةالحضاهاك-خطيراًنكئأبأن

نااذ،والانحلالالتفسخظواهرشأنذلكفيشلنها،الوضوحبصإألة

")1(.نقاءولافيهالاتمالسكصورةحينئذتقممان،*شياءطبيعةمنساركربوللجانالجزائرفيكلارنا

هوولا،فنةنظريةوليدالحديثالشعرفياذنالغموضليس

بعضانه-نشوئهواقعفي-يبررهولا،جماليةفسفةالىيرتكراليغلهنريالجلالون

تار،ءية،عواملحصيلةهووانما،الوجودصإورمنوصورةالحياةمظاهر

فيعملهاعملتوفييةاجتماعيةواضطرابات،نفسيةوقىاكماتالريىوسهيلمايتلرجمة

،هش!هـم!4هـ*هـ553جم!!!ااحة4أ3هـلاا8أح7أاأ58أ*أههم

دإاصإلأ-ذإأإوإ
+ص!+3أص!4كاهط3ءكا!3لالاأألا19اطلا!!!اكا!مالأ.س!إها!كا3

آ(8،*كااافىهأماو54ل.لما72
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الادبومجلات"1291عامنيويورلرفيمونروهاريتاسستهااًننيالروحيةميسالدياتلكالى،وعيغيرعنساقتهمحشالافرادنفوس

الناي"و"الرمادنهر"فراًتثم،الايامهذءفيوالايركيالانكليزبم!آالعا(لوجداناليهأفضعماعفويتعبيراوروبافيفهو،والقكرية

وطرائق،الشعراءاولئكسناخفيلانزالىانكتجد،بالعربية"والريحمناًلخلاعىخشباتباوهاموتعلقالمصيرعلىوقلقوظلامتخبطمن

فرقادنىدون،افاقهـم!ومجالات"اهتمامهم"ومواضع"احساسهم"!الاربعالجهاتمنضحاياهعلىمطبقايبدوالذجموالقدر

.المضمونأواـلشكلفيبهاتمراننياـلازمةتمانياوروباتكنلميوم،شكسبيركانلقد

هذه"والريحالناي"قرأتانبعد،الفتياتاحدىليقالتلمقديشطكما-علنيةوبصورة،حرفيايأخذانفيبأسأدلىلايحد،اليوم

فئالشعرهلىامثليخلقهالنيالتاثيرحقيقةعنتعبرالتيالعثارةغوتهوكان.تمثيلياتهالىيض!يفهاالتواريخمنمقاطكلبعض-دهمان

اجدولا،اخرىلغةعنةمترجمالكرمهذااناًحس":العربيةالنفساشلاكها،يدعيلمنبرمتهاسبتكرةتكونانيمكنفوةمنماانمقتنعا

."الحرفيةالترجمةنكهةغيرنكهةلهيكونانهوانماالجوهري":الانيةالنتيجةالىهذامنويخلعي

وكل..اخرهاالىاولمهامن،الحديثاًلشعرقصةهيوتلك.قلسم."وجدهحيثيتلقاءوان،حقهولماحقيقيحبذاالانسان

ؤيها.إدورعمابرمتهمنقول،اوروباعنماخوذكلام،حولهمايقالبمظورالظهورسبيلفيالتحذلقولم!البكارةوراءالسعيهذا

للتخولىمعنىلا،اقللااكثرلابيةاًلغرالثقافةدوحةمنفرءانه؟!المبتكز

التياتإوالنظرالشروحكانتاية،لحليهالامللتعليقمعئىلاكما،منهبالنفنس،الثقةوافقاد،بالضحالهالشعورهو،واحدالسبب-

به.يحاظالذيالاستهجاناوالاستحسانكأنوايا،بهايعالجضعفمنوالتخلص،الشعورذلكمنالتهربفيالغموضالىوالالتجاء

والاضطرابإتوالفكريةوالاجتمابمبةالروجةالأ،ماتائادمنأئرانهاوضحالذكيوهو،ماندءهنريالىالقاريءايهامعكواًعود.الثقة

كاءلقرنمنذاولو؟تعانبهاراهتاًتبمالشاسيةوالأفات،الئفسيةفنانيعلىحكملم!!":يقولفهو.لمستزيدمعهلازيادةبماالجانبهذا

بلحرهـهربيه!كنبوان،فريبةبهعلافةللعربوليسبنجاحاتالاكنفاءعليهموجبالذينالمتمردينمننفرباستثناء،ليوم2

الموتولطحيهمنغواي-3المجمعلافشههدفاعمالاينتجواان،قسرامحدودمجالفيجزئية
الطرافةاوالابتكادءنالبدثفان.المعانيمنخاليةوبالتاني،بجملته

ارنستعنالدراسةهذهوضع،روسيناقدكاشكينايفانمحورانفسهمنيتخذأنالامخرجمنللفنانليسانبساطةبكلظهر

علىتمضلمالذيوهو،يرزقجألايزالكانوهمنغواكيهمنغوابم!مزدوجبمعنىموضوعذيغيرالفناصبح،وبهذا.ازتاجهحولهيدور

الىالد!اسةهذهعزامسميرةالسيدةونقلت،فليلةاًشهرسوىوفاتهيجريوماالخارجياًلعالماًحترامخسر،اـلاجخمايم!رساننهخسراذفهو

العريبة.يقدمتحفصاعنجبرشيءماهوحدوفي،للفنانوليس،امورمنفيه

فيتشددولا،هذءدراستهفيكاشكينيوضحهلمالذكلطوالامررسالةمن،باطلة،تافهةوزيناتحلى،الثراءذويالامتيازاتلاصحاب

تعلق"هو،انماهحنغواياثارفيصارخةحعيقةكانانهمع،اظهارءتستماثرر،هته!!افيهيوحد!ا"الذات"."نفسهعنالتعب!ير"سوى

وراءاًلكامنالسرهيالصفةهذهانوأحسب."بالصددهمنغواي)2("..."الموضوع"حسابعلى

عبقريته.،الغموض:اوروياميالحديتالشعراًنتابتالتنالامراضهذه

علىياخذهانمايصحتلمسالىاًهتمامهصرفكاشكينانبيد،الذانجبةفيالايغال،اًلقديمةالاشكالمنالتحلل،المصطنعالابتكار

لتفهمالاستعدادالىيفتقر"الهـاتبذلكانفقرر،المعامهمنغوايموقفالذ!الانحطاطظواًمرمنظاهرةسوىليست-التفلسفاًلىالنزعة

سيالي"موقفأيالتزامعامدايتجنبفهو،الكبيرةالعصرحقائقوتقنلوشثق،سنماخ!فيوتتقلب،وجوهفيتحياتزال،ولااوروبابر4تمراخذت

نا":يقول3491عامكتبنفسههمنغوا!انذلكالىيضيفثم.تيارهتصداو.عنهتتراًجعانتملكولا،هواءه

اولاعليكيتعين.البشرعنبامانةتكتبانهيالحياةمهماتاصعبناصنين:فيماثلاودوبا،فظتانحطاطعلىالشرنجبيننحندليلنااًما

يحتاجالامرينوكلا،تكتبكيفتعرلىاًنثانياوعليك،بالموضوعتام!انالمواصلوسعيهاوالعداكالحقحسابعلىاسرائيلانشا؟هاالاولى

كمضشوجالسياسةباتخاذيتذرعمنوكل.بطولهاالحياةالىاتقانهجائرةواشيازاتبمعالحاًلاحتفاظفيتشددهاوالثانية،عليهاللابقاء

اما..بسيرةالهربفافذوكل.سهلىاسذلكان.مخادعانسانلهونشرهاعلىوعملت"والقوميةالوطنية"الداًخليةج!تهافيلهاتنيت

."عسيرفععبنفسهافيءانحلالالىبهايفضيانلابدكانمما،الخارجيسلوكهافيو،استغلالها

ملتزمفهو،واحدن2فيوملتزممتفكلهناهمنغوايانجلي!اقوثرالاحساسومفكريهاشعرائهالدى،ويحركوجدانيةصفةذيعام

للامانةانوهبم،الاساسيةالحقائقاًحدىمتفهم،يركنبفيمابالامانةعنالتحدثعلىويحملهيم،التشا؟مالىوالنزعة،المصيرفيوالتفكير

*،******ء********حعم!عم***"*"ه!?،م.س.تبهاعرفموضوعاتمناشبهوما"الق!اًرة"و"الخراب"

...المحدثينالشعراءمنواتباعهاليوت

اجتاحالذيالفكري-الثمعوريانتيارهدامنالانلحناين

بهذه،وحدهالشعريلا،كلهالفنياتاجهابالتانيوصبغ،اوروبا

ادببةلراسات؟الانحلاليةالصبغة

فكرعليهمواستحوذ،خالصةغربيةثقافةتثقفواًالذينانجداللا

.هـالثقافةهاتيكبموحياتخالصاايجابياتأثراوتاثروا،وأدبهالغرب
اًلادابدارمسورا!

مر،سليمةمعاييرحسبتقييمهاعلىالجراةيممواولم،العامةواجوائها

هؤلاء،واسعة،منفتحة،طليقةزاويةمناليهاالنظرعلىقدرواولا

صبجرالدينصي6سعاوئاكلافبلامىنزاروان،ما!طيويعطون،تنتجكماينتجونوراحوا،تيارهافيانساقىا

مئمورمحمدللدكعوركحديثاشافيسيمه!سايا،ا!عارهميهينظمونالذيواليان،بهايكتبونالتياللغةاختلفت

في.عنهيصدرونالذيالروحيواتاريخ،اليهاينتمونالتيوالبلاد

بو،والفار،وفاليري،!رمهقرأواممنفاذاـكنت.ثارهم2بعض

الثقصرجاءالمعريةالثقافةاًزتلى"شعر"مجلةعلىيطلعونممنوكنت،ت.س.اليوتو،وبودلير

281:عى،ليابقالمصلأرا(2)
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انهإلتنبيهالىذلكبعدويقفز"..الناقدعلىمايمراصعب"ثمفالقول،الشروطهذهذلكمعومتقنل،نجنوفرهاالالاتتحققشروطا

وكيركجورد،شكسنيرعناشياءويذكر،"الخلودخرافة"عنلايتحدتيعئي،وتقبلهاالكبيرةالعصرحقائقلتفهمالاستعدادالىيفتقربانه

نقسه.عنثم،وهيرزنالخاصفهمه.بلغيلنهمنغوايمنيريدكاشهـينان،السيا!هذافي

فييسير.وانه،نظامغيرعلىيكتبانهالكاتبأحسوقدولاإ!التزامهويلتزم،كاشكينبمفاهيملإخذ،الكبرىوحقائقهللعصر

لكويحدد،منهجياًللامنهجهمنيعتذرفراح"ومجاهلمتاهات"إلناقدمايريدهانواجتالنظردققتفاذا،اخرمعنىهنالكان)ظن

الشرعنحديث"الاداب"منصفحةنصفبعدهوواذابحثهموضوع...امؤلمفاتهعليهابنىالتيالكبرىللقاعدة،همنغوايلمنطقمخالف

ومدارسها.والقصة،والكلاسيكيالحر!برمتهاشخصيته،ثمةمنعليهاتبنىواًككه!

"النباسرنيا."قزاءةبعدانطباعاتهعنيحدثاناخيراويختارالمفضوحةالنفعيةالقيمينكر"كاشكنباغرافهمنغواكيكانلقد

ثم،الصببمرعبدصلاحللشاعر"لكماقول"و،يوسفنقولاللكاتب"القديمةالخلقيةالقيمالىفيتوجه،الحديثةاببركاتسوداًقي

الاثرين،بهذينتاثيراتهويسرد،هذامن،وقصيدةذاكمنقصةيختارحيناوبالقدم،جنابالجدهالخلقيةالقيمنعتيصحيهفادريلا

.."تومالعمكوخ"و،شابلنشارنيعلىمعرجاافييزيدزمنيوصفكلمن،بكينونتهيتجردصدقمثلافالمصدق،اخر

فهذاتحملهاوكيف،تحملهاالتيوالمفاتيح،الفنابوابأيناما.قدبمةومرة،حديثةمرةلاتكون،امانةوالامانة،منهينقعياومكناه

...كثبرولاقليلفيبعدمن،شعراوبممالاستاذلهيتمرضمالاانتشارعلى-الفرديلا-الاجتماعيالباعثيختلفقد!نعم

ا!اقشات5الدييالتفببريسودهااقيالمجتمعاتففي،اًخرىوانحسارخلقيةقيمة

دينية،لاعتبارات،الفضائلمننجبرهااوبالامانةالناسيأخذ،مثلا

الخطبرةةالفكرهذءالسيدجلالالىصفديمطاعرسالةفيوردتالروحتغلبمنخلاعالمفينفسهاالفضيلةبنتلكالناسياخذبينما

.المنقودةالا"لارمنمستقل،اخراناجيعملهوالمبدعالنقد"اًنوهيوتظل.نفعيةاوشياسيةاوافتصماديةاوقانونيةلاعتبارات،الديني

."واماقهالمعانيهاجديدخلقانه.معيناسلوكاعليهتملياقيضةالخطاعتباراًتهفردلكل،ذلكمع

المعروفةالمفاههمعنالناسيتخلىانارادهنامطاعااناطناميركاتوداك!"النفعيةالقيمانكر"قدهمنغوايكانواذا

نفسهالنقديوالانتاج.اًلانتاجغير-لثائعهوكما-فالنقد،للكلماتالحقائقلتفهمالاستعدادالى"افتقارهموضع"هوين!،اًلحديثة

منخلاعالماتصورنافلو،منهاساسعلىويقومالفنيالانتاجاًلىيرتكز؟افاهماليصبحمعينسياسيجانبالىينحازانعليهكانأم؟!العصرية

العالم،ذلكفينقدنشوءتصوريرالمسمنيصبج،فنيانتاجكلويعطل،الفهمسوءاًلىالاحياناغلبيؤديالانحيازانالملحوظ

ضرباالفناوالادب"فهمنا"اذاالا،اللهممستحيلايكنلمانهداالاخرىالاراءلتقبلاستعدادهعلىويقضي،الموضوبميةحىالمتحيزفي

شتىوفي...للوجود،للكون،،للنفسللمجتمع،للحياةالنقدمناندومايحاولهمنغوايوكان.العصبيةمنوخلوبتجردعليهاوالحكم

الفن،هواًلمزثركانفاذا،!متاثرمؤثربينتمييزمنلابد،الحالات53رولف4،كاشكينايضاايهمافطنوهذا.حيادياموقفايتخذ

منبحاليصجولا،موضعهفيمنهماكلظل،الناقدهوثروالت"هذافيحى.متئاقضا))

يستقيمولا،الخلقغيرالنقد:الصفةحيثمنبينهماالخلطالاحوالالبحثفيجب،همنغوايعندالتناقضمظهر،المظهرهذاسراًما

إكونانمنبدولا،نشأتهمنبهـدءفيالمنقودةالائارعنيستقلانلهبدافاذا،قاصانهبالناعنيغربنولا،الصددوراءسفيهفيعنه

كعاملأي،كنقدوجودهمبررفقد،والاحينالىولوعليهاطفيلياصادقايكونانلايعدوفاله،عامبشكلبطلهاو،علىربطالهالتناقض1

وتقييم.وتحليلوتذوقفهمانسجامهيعرضهانلابد،البشرعنيكتبفيفاوالصادق،يعرضف!يما

،الاتهامهذاسعدعليالدكورنقدعطايارئيفمناقشةفيوورد...الاخرينعندالتناقضلاطهارنفسهمع

تجسيطالحديثالعربيالشعرقضيةيبسط"سعدالدشرانوهومفاخهاتحملالفنابوابكل-4
يعدر"وانه"فيهاالبحثمهمةاللازممناكمرنفسهعلىويهون،يزيفها

عنبرمتهاينسخهامتعسفةنجببيةاحكاما(الحديثالشعرعلى)4محلهاستاطيقيةدراسةامامانئيالبحثهذاعنوانقرأتعندماظئئت

مللارمهامثالالغريبينالشعراءبعضلشعرالماركسيينالنقادنقد:بالشمولتتسمالتي"الكليات"تلكمنبواحدةيب!دابصاحبهقاذاً

حقفيجريمةيرتكب""سعدعليالدكتورأي"وانه"..وفاليريعليهاالتدليلفييمضيثم"..معهمقياسه.بحملفنيعملكل"

المطامحذاتاًلمهاميتركانالطبيعيةوطيفتهمناًنيرىحينالمش!عرفنيااثرانضعانالعبثمن":الوقائمعبذكرلهايمهدلمبتقريرات

."الفلسفيةللمباحث..الانسانمشاكلعلىالضوءالقاءمهام،البعيم!."..العملامامنجبنانالخطومن"ثم"...حددناهامقاييستحت

بكلمةسعدالدكورارتكبهالليالاجرامصحةعلىعطاياويستشهد

هيلر.يكارالالمانيفدللنا!ههههههههههههههه5555555بهه5ه
"المرمادن!ر"و"والريحالناي"عناًلحديتعندبينتلمقد

ادرعلاضمالةلايمتلبربىلح!ولذلمب!عرقةبنمنئبلاجاطرابيممبييماغرسن!ابى55لور!ضاف!ةئحما
وا،عليهمويصعب،عربيينوشعراء،غربيينوفلاسفة..

وطرائقوحيلاشاتاريخنافيمبررالهيج!دوااويخقواانيستحيل

تراثنا.واصولاًجيالناومطا.محتفكيرنا

كاغرنبيةومالضاسمى!يالعربيسعدفالمشعرفيهاولتيمل!فكيرتولشؤوهد،هذفهمبدشلماقأضبرمبنني

دوحذدقةدخلخنىحريفهمةدعيكلتحونسعانأفلم!فيكللمتمدصموحنذحكمة)والنجاابوالمعاطيابومحمد

يأخذعربيناقد،عطايانطرفيبهفاذا،سعدالدكثورأليهماقصد

الحضار"ماقذفتهاًعجبمنالرأهنهداطونعدرهالمااربهسمييىفيبالضبهيههفيأحدرحاصدرالادابدار

لثرارةاللطببفعبدههههههه00000000000!!مم!30-0
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رجربنزةقصجذ*!555هههههههههههههههههههههرعمم!

صاوؤضار-..هـلك.وقماني.نراةقصاندصمنذ،.ئدإف

كةكمابكالتفنلمجلةتحرلصعحهلأدلاب!-مىهيعتقاطمعفحةفسؤلقصصعناأ-11الصه!قمحيةدلىالمف!مورتئمه-

لاتلالالمرشحةلقصائدايخضعونقد-لرصيناالنعرييدلتجداص5هه555555لأ5555555هه

اهمها.دائماالفنيالمقياسبكونلالمقاييسالصفحةهذه

اله:وىللاحداتألاسةجابةفيالادابلرنجقذ!ديريمنوبالرغمخلالءناةطورام!هـةالقصهذهبهاتتميزاخرىظاهرةوهناك

نخدملااًننااتقيرفاني،صميمهفيالعرجم!الوجدإنتمميبالتيمنبةا.االىيقربماديزمنو4.0ترتبطالذبم!الزمنانالا.الزمن

مه.زيرصفير،.دلاخرىقيمنااحدىنيعديما،حكيمةخدمةحضارتناو!-و،الضارصص"بالحوادثافيدةاالذاتيةالشبرةفيتئمهم!ااًقى

لابة.-.:.بةلا...ظ-وراز؟ظورو.إجحله!التجربةيحتضنالذبم!الفنياًلزمنيخالف
بداعو!،بنزرتدصيدهعنهعبرتالديالعاصرالعصبيلعال001

فاصزءاوءثالمطلقةالىالانيةمقلهوتننىالثمافةت!!سهالذيآبلفنيا،كروزولوحئرنجواالت!ربةلنموتجسيدهوالغنيالزمن.داخليانفسيا،

...اوتسقطاالافكاريتسقطاًلشماعرإعودفلا،وهننراكم"لررممعهينتقي

ومي.اًدداز-لأالمحيالجوهـرالىالزائلةالاعراضمنوتعريهالثمولالىمنعفيإوؤقىاندون،والانفافىالنفسيةللصدفةوفقاتقميشايقمشها

جااىاادفتإنرورتر./لاالإلانجبراعةف"لعددلهفتهتجقدكنراننحرطييعي!يسىانانتانيسعروءـكذا.عتوياته!فيالصعودبعدوال!وظالمعانيبينوالردةالتناقض

له.نصدىالذيالموضوعمستوىالىالارففاععنإهدءا،عضويانم!ااكءربةلنموانعكاسهوالفنيالزمنفان

وتةكأي!ملم"القهه"ادهتلكنحلمب(اىأن!ضبملا5،حيناليخطرولقدارةءرقيومبقب"دالحبةاكجريدمقيدا،والارتخاءوالنشاذالتضعضع

ناعلىعولتنم،،،نهاؤجعلىبا!تدليلىدحاحةلالانه،جزئيارقجيمابرما!!اكبثييهاولاالمطلق"لتصفييعزلهالالانه،شعوراـومعاناة

-.البارداًلمنطفيء

و!-ء!عاىلالجد)5انادراكبممنبالرغم،الملاحظاتببعضابتسراتفهت،من!وركأ،واقعبقىذمنجةفهيرفيققصيدةفيالزمنيةاما

ؤ،ره.اتء،)"واشده،اءديلاانواعاصعب!وللعيانوظاهربدلهي

-صىء!ا!!نفضلا،الحدتالمنقدإييمقافيتفيملا.ارقعدةزشبةاقها.!هاتعرضاقيالعاوليةالتجربةبطيبعةللشحاعراتفاقا

.........بة....ء.....الخالمهةالفنيةالزمنيةتض،لفوهيالتعبرجازاذاشديةفصصية

ا!كا!ا،معظهـ!اميمعحمهملفهمحهدهموالمحيهالان،العمودكطالمنقد
.....تلى-كتن!دروؤيماالمطلقةاًلفرةذاتاك.عريةالمواضيعتلازماًلتي

مصانئرة،ءاربةمع،لبهاانكما،قيهاتكثيفولاتثقيفلا،مفككةودارتها

..الىتجسدالتجرإهـالىمنالفرة

علي!!ينوعانمنذاالوفو3خسلذمنيموض!ولعللحماهذلىمابكثبررلهمنوالرؤخلاصتععىلعمقالتخلصفيوفقرفيقاانالقولمنلتايدفلا،دلكمنويالرةح

....منوارقاءالتجربةفي،الجزئيةالمراحلباسقاطالسردآفةمن

بيى"الىمبهوءايمايصعبحى،الاحيانبعضفي،ويبننليسطعلحظةفياي،بنروتهاالشجربةبهامرتمرحلةكللمعانقةالمقدمات

منالاولاقيظعاالى،الاحتادعدفهفينظرنافاو.السطحية.و...

:يقولحثالقصير!تلك.والر؟ياوال!خط!الدهول

..هدهبها.نطمعتالتيالاسظورةعناخراالىصحدثمنلنابدولا

المور./بىلأالاؤقانقنحالجديدجرحنايابنزرتقارةانانييخيلويكاد.السابقةةالقصبالىبالاضافةالقصيدة

.نرإدماوال!قتريدالحد!!دونهاعزمةعنالا-طورةفانآنعكس/مملىبل،الاسطورةروحتقمصفييوفقلم

والخلمودالمجدءويوميوالصمودالبذلىبهايحدومنوالجثيبهالمقابنةحدودفيابقاهااواقحمهالانهلديهاجهضتقد

)جيدلاالشعبيزحمهالعتيدالفدئدربوال!دربثمةلميسلانهالشعريةالرموزهياغئىالاسطورةانوالواقعالرمز.دون

ا!خلبمجدهوخلفهالوليدصبحهامامهتنطوياتيوالاجواءالابعادعلىذاتهابحدتنطويانيمكن،لصة

ديداكالمغلظوالقسموالجدودالضخموارثهلتجاربامنتاريخاسطوريةلفظةكل.-فور؟ءألاسطوريةالالمفاظعليها

ييبداوالارضيطهر،الحياةومعداتهمعتنازعهخلال،ارتصعبروحفيفاضتالتيوالرموز

الذىدا!ضؤيرتصعةاساتهانلرا؟ضاالمقطعهذاالىذظرنالومنللانصلاقنروعاالا-طورةبروخاقصيدةاجذورربطفيانكما

..لا.......بة..تثخملالالسماورة.بادبخريدالتجربةتقعانلون،المطلقالىاًلجزئبة

الااؤصااماحيشيحياعلانننول!عرالداآجمالمسجرلدرىلأسهكاععايقتحرعنعلى!ماعلى،اللجةيطفولهذاءلججبىدداشموليةالىبالاضافة،وانفعا،هاالتجربةجيويةعلى

..لالا......بة.....؟...وفشعمق،تتسععندءا،؟هاوتتحدبالاسظورةتلىةقيقدالتجاعرتجربةفان

دنهمولعمالهمنظلصوحمسيرالها!لرغم&كبمامنلكئال!عاحرىانقعللفسيمال!مدلهاافيسية.النفسحدودهيمابقدرا&.،عرنفسحدودحمودهاتعودفلا

..0000001"اختناق"ولقصيدة،القصيدةلهذهدره!قياثرليتحققولقد
الننمعرنجوالكرهطا"االيالقاصرهبالنعوت،عنهالتعيبرفياًسرف.......-...

تعبر،ءعظم،1في،د!ا؟يةالفاظهيالنعوتفان،!رءولا.ا!ءريتبتجربتهالنهوض!بماير!يلارلمرلمحيعاان،الاسبىالعددبرالمنشوره

.!......الشعرواقعبهاليجاري،عليهايقحمهافجمل،الاسطوديةالاجواءالى

،رهلباملصمايحبو،طفلاالعقل.بكونفيما،التجكليةاًلمجزجاتعنارجابقةالقصبةفيملحعمودالىوالتحولفالالتفات.العديث

صالاجعآعر!رلهـزدنححز،الجوصعفاتبالانعوتالكاياوتهي.ردطلنزمعظمهبرلحابعجرهليعنهده،القصيدةهذعفيوبرءجتوس""التفتيشمحكمة"الىبالاضافة

.مباشرةنغسيةاصابةامنىااعاقيص"رجي.سجهاورء،ماالتجربةعلىالاسطورةلاقحامشتىسوركلها

،القصببدةهذهالبماتءعظمفيظهرتفقد،النعوتآقةا!اعدفىمن4علهظهرتممابالرغم،رفيقتجربةاناًلىيعودذلكولعل

..اـرثقافي.اـننقصيرمنشيئاتشكوبرحتما،الاخيرةقصائدهبمضدي

التالية.الابياتفيلرلخاصةالنصنيالغلومنشيئاانالقولمناخيراليبدلافانهوكذلك

لجدودواالضخموارثه،أننليدمجدهوخلفه،اًلوليدصبحهامامهرالرعبتعمدانهالشاعرقالفيماوذلك،القصيدةهذهفيخطفقد

العنيد،الصليبةتوامك،المد/بلحننايابنزكت،الشديدالمغلفوالقسم،هنانفسيارمادااًلرمادكانولئن.ابنهعنافتراقهاثر،والرماد

الاقدسالهدف،الصموداختنايابنزرت.نشيدياالفخمنثيدنا-نتسمالذيالافتعالمنشبئامنهنستشف،ذهنبمرعبهوالرعبفان

جاحمتراليةأ،اًللدودخصمئأياتصرخ،الفربدالرهئعوالموقف.الاكيدفلىن،لابنهاًلنناعرحنينشند5مهمااذ،نزههـوسعيدقصائدبه

الاكب.نصرنابابنزرت.الولودالخصبةوارضها،مييد.يدعيكما،بالرعبالشعورالىبهيودي

95



منا!وضجبدهوا!بلةمذاص.رءزيامعشتحمل،اشرفطاكاشحةالشاعربانلناقيصمبماًقىالعاميةبالنعوتمشحونةالابياتفهذه

اشبه.وماوالاميةوالفقرالبوسوادي.المعنىتعمقعليهاستحالىانبعد،اللفظبحشدنجنايؤثراناًراد

القصيدة،نهايةفيانطفاتانعتمتماالرموزاحداقانالا،الصليبة،المدإد،اوردإبىالمغلظ،ضخم،تليد:التالبيةفالئعوت

لهميزةلاالذكيوالمتافالمصراخمننوءآلىالنفسيالهمسوتحولى،جاحم،اللدود،الفريردالمرائع،الاكيدالاقدس،الصمود،العنيد

لهذءيانسىانيمكنلاالقاريءولنيكنوء"ا-.الشعر.م!زاتمناميةعنتعبرخطابةنعوت،معظمهافي،هيأالولودالخصبة،مبصد

صورلان،اجوالهمننقسهوتبتالريرفعايشاذاالا،القصبدةاونض!وب"ضاكهالشدة،البكماوالتمتمةعنتختلفلاوتكادالانفعال

وجدانيةمثساركةالقاريءلدىيكنلماذاعقيمةتبدوقدالقصيدة.التجربةلمحشدبارشة

قلبها.الىالولموجمنتمكنهانقصورهـ!ءلىللهتليوفيكفي،،هاونشابالقصيدةصورةاما

بفلذةالثاعرتوفقمنبإلرغم،انهالقولمناخيرانيبدولا:التاليينالبيتينن!كر

بهبلسلالقدربحاجةبرحماؤهو،الحيةالرؤىمنبفلذتبناوالحديددونها..عزمةعن

نادونالحديثالشعرعتبةيىهـركا؟ثقفواالنفسوقهرالجدمناسود...كلهوغيلنا

عايه.زرزج.والابت!الالسوقيةالىالسطحيةحدالتشابيههذهتخطتوقد

ورء-للزكيرؤهـ،الشعرقصائدواحدىالقصيدةووءيقارنمنفانيكنومهما

بينهافيماتختلفوالالفاظوالصورالافكارطبيعةانلهيتبين،الحديث

،مباشرةتقريريةوصورهاسانيهالانبالبساطةالقصيدةهذهتوهـممئصهـرة،لمعاننهائيةنتيجةالحدإثةالقصصدةفيالمعاني.الاختلافغاية

الغموضمنبنوعيفاجأيتقصاهاالذيالناقدانالا.بذا.نهاواضحةالنفسيةالتجاربمنرويدةاممارسليلةوهي،ببعضبعضامتضاعفة

اتيالقرينةانتقادمنيتولدالذيالغموضانه،النعميةمنالقريباتالابهذءفيالمعنىجاءبينما،التقمصالشديدةالاعواراًلنعيدة

بمضاالمعانيهيهاتننافضالضيالردةومنباخرمعنىفربطفوي،الالفاظوكذلك.العصبيوالانفعالالمبتذلوالوضوحالنزوةويد

فيالارتخاءذلكالىبالافسافة،ببعضاشتقتقدوئنهتظهربلمعناهاعلىتقتصرلاالحديثةالقصيدةفي

افةايرضاوهناك.العضوكيهيكلهافيوالتشتت،القصيدةعصبالايحائيةأبعادهاومدنفسياتفيماتفجبرهامنتحصىلامعانلها

ولقد.الجذورفاقدةافكارالىويحولهاالتجربةيعريالمذجم!ادتجريد،مجردة،تالابهذهجاءتبينما،لميالداخالنغمبشجوواسثغراقها

الوضوحببسترالمعانيفيوالتعميمالايجازمننوعالىالشاعراًنصرورء.والوصوحالبساطةشدردواحدبممنىقرعا،تقرعصلدة

سوى،الواقعفيليستالتيمبالذهنيةفوقع،التجريديررافقا)ذي/:!ؤر!م!انهلنايترجحفيماالثموافعلىنتجىلاانئاارىلهذا

و"*المسهاسماتهاليسترالمعانيوبطينةبئفسه،بنثالكيارةجربالذيالانفعالعداؤيما،الفنيالوجودشرو!منشرطابم!لقصيد.ته

المعقد.التجريدهيالذصنية.ا)قدإمةالقصيدةبهوضوعاعجابنامنوبالرغم.البدانيالعصبياًلتوترسفحه

فاننا،العكسعلىبل،غموضهاًلشعرعلىننعىاننانتوهمنولاعنجاوزاًلتانالاعتقادالىنميلفاننا،وجداننافيجرحهيحزالذي

الفكريتخطىفيما،الشعريةالتجربةلطبيعةملازمالغموضاننرى،سالعكءلىبل،فنيةخسارةايةالى.وديالقصائد/لاهذهمثلنئر

النوعوهذا.مرارااسلفتكما،الاشياءذهولعنليعبر،ذاته،الس!ل،اقاصراالشعربهذااذلمهيمنالطالعينالقراءننقذفانجنا

غموضلانه،نفهمهلااننامنبالمرغمونمافيبهننفعلالغموضمن.فيشعرلاالذي

اًلمخالفةتماميخالفوهو،والفكرةاللفظةعلىوتعصيهابذاتهاالتجربةربفيةأغشجة

تفاهتهاوسترالمعانيتعقيدمنيتولدالذيوا&ضليلالىتعميةخموض

وابتدالها.ألبراءةحالةفيبالاشياء،الريفرجلؤرحتصورقصيدةهده

نالهيتحقق،القنيلهدامنقنصلزكيؤصيدةعلىيقبلومنانالقصيدةتعتمولا.العائليةوالالغةالمواسمبابمبادوالقناعةالاولى

حدفيهاالاطلاقبلغالفاظخلالمنعليهايطغىدالىلإجر!وحد،*يتالتجربةابعادبهاتتسعداخليةحلوليةضمنمنبةثطور

الانفمالية.طاقتهااؤتقدت،الدلالةمائعة،باهتةالفاظفهي.الملامعنىبينالنتاعروجدانفياوننقمصو؟تمالسياسيبالبعثالطبيعةبعث

:القصيدةمطلعفي،قولابتد(توبينما.لتدمقهرمزاالناصرء:دفيصبخ،والنببلالناصرعبد

ألصباجوراءوسرتضحكتيفيجراحيحملتوبودءناكميرمن!تحولةلىصياسهةتنتهيبهااذاريفيةالقصيدة

الجناحهداواطلقتالرياجبلحنيفثرتر-دءءناة!يراايىالاشياءبجمالالغامضة"وفرصةالفطريالشعب

الظدلالبينوببحثالخيالفضاءيرود.لهومؤازرفهلرئت.4تمجيهـهفيالسياسدوعيه

الجائعالاملعنعالمضا،الحلمعن،صراظىهـااسمؤرناذالمبهمحدلهديالئاعرابدعولقد

والظلالوالخيالوالرياجواللحنوالصباحوالضحكةالجراجانوابىركةالفيرالشعبوجهـانفيإهئلالمنيللان،المنلبتدفق

ولقد.المعانيطافية،مجردةالفاظ،جميعاهذه،والاملوالحلموا-،-ب!لاريخيةاتذكرإنهرهومابقدرمياءنهرليسوهو،والخصب

،يسيراتطعماابهتتطعملمالابياتلانؤيهاالتجريدآؤةتضاعفتز،صانه.والمواس"والطبيعقىالارضوروحالاجدادبترإتمرتبطة

اماماصبحناحى،فيهاوتعانقتعليهاطغتفقد،العكسعلىبلحالةشمبهروحفيالناصرعبداسميثرانب!عفلا.القوميالمصير

ضبطامعناهايضبطلاالتيالقلقةالرايبةالالفاظمنمجموعةارواح!مفييثرهاالتنبالحالةشبيهةوالتفاؤلوالقوةالفرحمن

ناشكلا.الوجدانفينفسيةمعاناةيعانيولاالذقنفيواضحا.النيلتدفق

اليننتمياالذيالشطروفيبذاتهاالالفاظهذهمعنىيفهمالقارىءاتجربة،منالنمومنبنوعالشاغربهاتحولاقيالمنقطةولعل

ذهنفيوليسمطلق9تجريديذهنفينظمتلانها،بهايتأثرلالكنهؤولى:فيتطهر،السياسيالبعت.نجربةالىاًلمطبيعةوبعثلفولكلوريةا

ناقبل،نفسيةصورالىالمشاعريحول،بالر؟يامغمورانغعانيالسلامبلغوارائحينبا

الدلالة.باهتةبالفاظاثعانيتجردهاالثروفىمطلعيرقبونللضاعدين

بينمفقودةحلقةثمةانيشعر،خفكلاالقاريءفانالامروكذلكالجبلذوائبعلى

المعنىعنبالتفتيشويرهقهبالقاريءليغررالثاعراسقطها،الانضطر.الاملفارسحولوالصاروين

.سواهوبينبينهتفصلالتيالمصطئعةالفكريةالمسافاتوردمالبعتوجروثروقالطبيعةؤجرثصروقيهناهاالشروقيولقدكافي

وبببنالمفاجيءالانقطاعفيالقرينةبافتقادالغموضظهرولقدالجبلاذوائبقان،الامروكذلك.الوبفيللرجليدةالحبوالحياة
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التقليد.عمودوشقالعربيالادبعلىجديدةرثةادخالفيصلبئاالشاعربلعنالرياحفيهلحصعتاللىممطالثالتوالشالرالاولقالشطرين

لآوالخطابوالتعليلاإقريراعليهغلبانفعالياشعراغالباكانانهالاهناك.السابقينالشطرينفياقرضقداللحئهذايكوناندون

القوالينبروحكلتبعافبدا،وارحضالىيةالثقاميةالاإمادفيوفضاءلتم!اوهذا.الاسبابمنالنتي!ةميها4ةفىلدلمطيبعيةغرفريةوثبة

،لامكئناوعريضةماضيابيفصائدوبعضالمصلوفببن،شعرولمولا.والزجالينتظتفماوتلبا.بالافتراضالمعنىلاستحراجنجتهدانالىيضطرنا

بينماتضاعفوربماتبقىقدالشعرلهؤاالنناريخيةالقيمةانالقولشدإدةمعاقمنء!فهنعلىيطفوانيمكنماايسرعنالتعميةتلكلنا

ءةمةتغشاهافيماو.نتعفى.ننطفيءوربماالفنيةقيمتهتتضاءلسوف،م!فاالسادفةالابيأتمعانياذاـتق!ينافا،ومكذا.والانجنؤالاًلدنو

.ادزهـن،المصائبعلىوتجلدهصبرءعنيعبرالشاعرانبالقولنجته!ان

الدوامةهذاءمصائبهويضاعفيفجمهانمت!لاالذيالخلاصصباحفرقبا

حللمنعريناهانبمدلةوالضالزهدغابةفيوهوالمعنىرصيدهو

البوسوالفقرءثتعبرفهي،حصهرلانيفي3للسيداددواعةقصدةاما.المضللةالذهنيةواقنعةالةمو-"

مدموءين،الناسبعضفيهيولدعالمفيال!تحوباطلالوئيدوالانحلال،ة!أج!--!ماالجائعوألاملأئعالضالحلمقان،الامروكذلك

3،الجنةعقاباثرآدموسمتاك!ال!طيئةوهي،والفقرالعريبخطيئةءا!وا،ءمعا!1)ءجربةمواج!4مناثعرهروبيفضحمائعرومنسي

عريميصارعونينغكونلاالدينبحضألىءلمبه!!لمتنهاوؤهـتحدرتالاملالىا!عننسبانالمستساخمنليسانهكما،ابعاثماتقصي

.والبؤسوالهرمالكظحطريققارعةعلى"تنهايةفياي!رعهحصىو!قرهم.شالوةاوغريزةارطيحولهانو!وشكالماديةفيو)خرقهيحمفهذلكلان

المتجولمينابى،عةمنهرمشيخسيتىفيالواقعهذاالشاعرمثللثببثاء-!.لإ؟رلاملالجوعنسبةالىالشاعرنجرتاقىهيالقافيةولعل

لمالذبرالمحأوجمهمدواهالاصيلتديسعىكانفيماالنزاعقاجأهوقد.اًلجوعدونمنالضياعيعانيالذيالحلموبينبينهالتنافرمن

يتجلىبالذاتاًلاحتضارلحظةوفي.العائلةبد!فيهإضعمانلهيقدرمنيخلوانلا،مقطعيناوبمقطعخطرالشاعرفانيكنوعهما

خيالهفيوتشخعي-النفىعلمفيسقررنئ!بهامروهذا،ماضيهلهات،ةالمهمنجانبوتلمسالصادقالشعريوال!سالنفسيءلومض

نايعتمولاوالشقاءالحنيندويامنبنوعألمقهورالطويلعمرهصغحة،حبينا،ادننإاعريروه"الذبممااطبقااليسذلكفيتظهرالتيالوجودية

صندوقه.بجنب.المرصيفعلىأنفاسهيلفظةالوجودلداءعلاجابم!ثمةيىربانه

عراهمااللذينوالمشهدالحادثةفضيلةعلىتقومالقصيدةوهذهايااسفزادبلبلاكأ!علىوغنى

اثر،واسدادهالإتتارورفعوالإ/جازوالتلميحالسردمنالشاعرصسدا؟،فاذلىجدولحرشعلىوسال

علىاضفىماهذاولعل.سرفياخرىالىمرحلةمنانإقالهالضلالكتابنشرتالجمالمهرجانوفي

فيها.بناءلاالتيقيالسرديا!-وةمننوعاالقميدةبرزا!هارنهاو-لوجود!االنفس.ننازعمنفتبمءتالابهذهففي

الركماكةمنكثيرعلى،ذلكمنبالرغم،تبدوي!ةالقههذهاـنلا5ا!!عرينقذلموالارتواءالخصبالىيرمزالذيفالجدولبةوبالاشياء

ابعادتفجبرفي،وفقلمالثاعرانكما،آلرويافيوالضعفاًلتعببرجمطاليهبر،دنسبةفهوالطرباعا.والمدىواليباسبالجفافالشعورمن

سيزيف!ءملكما،نجار.نهصندوقيحملكانالذيالعاملهزامأساة!تاب،ناثعورمنيبرثلافهو،الجمالوكذلك،بالنحيبشبيه

بوسه.صضرةقيود"*صرا،الهرابمنيتحرررايرضاهلهذا،وضلالخطهوالوجود

لخبل،قريرالإوافععنالساعرؤيهاارتأعالتيالابياتولولا:وجودهمعنىيىدركاًلادضادرانمن"كلطهرا،المادة

.المقاءاتوروحالاسجاعركاكةعليهؤفلبادبيآتواطماننااًرينا!-ودي!تالترابعيوبمنغغلةوفي.

لتوؤر11الموتموسبقى))قصيدةقهي،الاخيرةالقصببدةاماوجوديمعنىوطهرت

عليهافاقحم،الحديثالشعربركبيلحقانالعتيليحكمتفيهاادفابجإحبء!واربظاشق.مط،وبم!ارر*،بورحت

ءلمبقدانهمنوبالرغم.فيهو/قررتعنهشاعتالتيالمدأهرجميع

والعافي،العصربعضافتعالالىبالاضافة،النإجربةافإعالءلميهاهامإس-يددكلالك!ومية-فجربةالىالتجربةتتحولوهنا

الىللت،وة!ال!اديوالسعيالابداعنبضمنيخلولاالشاعرعصبفانف!فىاتمنعليهاتطينماوازالةاًلنفسوقهربالتموتلا0حقبب!ء4

ادحديت.التإعرصوى.والنإحررالمتمردوعقاب"المثالينجمةودرركيسموحإى،!لارض

صإنإ-اااراتاتنت!اءرنرىاد،انتالياًلمقطععلىردةيشكلالتالثا(قطعانالا

......دونعليانهمنفجأةيهوىبهفاد،والضياعالفسادحالهعاودتهوقد

ا*جيةاوبطلهمانإت4فهوالاخيرالمقطعاعا،نفمياومنيمبرر
5-ة-****لا،ء*--ء-"*!ه**م!.***،80عع**،ء*عه.ء.

:2للقارى،تأركايسميهاندون،غامضةباشاراتشيئاالشاعرفيهيصف

::حدشاصدر؟الاخيرالمقطعارنباطندرككناوانوانناءعليهويتحزركتشفهان

:أفلسنا،بالزمهريريتوشحءلانسانكانحينالاولىالطبيعةالىبالعودة

ديوانصرا!اررةاابعن.؟.الابهاممفرفةاحجيةالىالشعرفيالتعميةغموضيتحولاًننسيغ

::ر،ن!ا،مراراالقصيدةهذهتلاوةمنانتهالهاثريشعراًلقاريءولعل

لأووشسأفصألأعهبولالهارحملاالةإالمعانيمنوالاشكالالالوانمبعثرةعة.
رتنآ".ميها رو)حمص:ا،هح-رشعراـءبعضسعيتمثلالقصيدةهذءانيرقينيوفي

:رل!ثمص:3"8،نيوقيمقيديجددواانعحاولينالحديثالشعربقافلةللالتحاق.

*اثعريالتجدب-دانيدركوااندون،وتعميتهاالألوفة

:)بسببمالقللشأعر؟مرور!ا!بنذلكالىبالافافة،النفسي.نجددمنيتولد.الذبماهو،اًلصحيح

ذنفك؟لاترانالذ)ك.آلحضاراتبروحوالتشبع،الامدالطويلالثقافي

يبرنإت-الارادبدر:ؤمةيددكحنالاللمرءتتجلىلاالصادقةالشعريةالر؟ياانابدانكلر

؟.الحضارةهرم

8*-سم?ء*برءير**-بر*ء*--*ير*ير**بر*ه!*بر?*لآو!قالم!جرياًلشعرانالى،المناسبةبهذء،اًلاشارةتفوتنبمولا
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شابعلىطبيبيعرضهاحينرفضهاالسهلمنليسولكن.نشمتيهت!لم!..
القصص

مهضمحالللميلةلمى"لصبأسععالهسه!!ق!عهسعمينألسسولمالىفقطمليوقايدئدفرل!يسها-13الصفح!ةع!المنتنيورتتمةس دحله،يبلعسمانيرالىي!حول،بةلمباكملهسارعمالكلم،يرا

عنفضلاهذا.الساعةفيلرة

لاىحميحححيحمحيحيح!

...بمالهايمعمانيستطيعسوف!امهعمرفيزوجة؟النعيمهذا

منهناكثرلاالشاباتوالجميلات...مفتوحلديهالحريةوطريقحءبئاستغدواوقد،ايف!لنابالنسبةلغزا،بدوالامرهذاانعى

...فنزوجاكانوان،غنيلرجلو-هـتوان،اًلتكيالاستفهاءإتمنمفرغةحلقةفيتدوروهيكلها

يزينانت!ابفانذلكومع.المحرومينلمابلهانجحلبقصة.اتخمينحدودفيستظلعليهااًجوبتكفان،حلالها

إ..لبرةالملبيونمناًغلى،غالياسيدفعهالذيالثمنفرى.العرضتخسسبلتجيب.ندعكانها،المسرجةهذهميزاًتاحدىولعل

ذلك!منليضحكانه.ملتويةدروبفياجوبتك

عليهاتطغىقديمةعقلية:عقليتينبينطريفةلمساجلةقصةتلكفاهـولالظاهرفيتجمعهاشخصي(تثلاثيصورالكاتبان

فتيةوعقلية.الطبيبيمثلهامعنويةبمباديءآمنتواناًلماديةالنزعةالرئيسيالبطل،الاميريطفو،اًلثلاثاًلشخصياتهذءوفولى:معينة

اًلحبابحسىعلىالمالنبذومنهاالعليابالثلتومنتزالماطموح.المسرحيةفي

والعاطفهـة.

انهغير"اصلاصئراهدافقمو-اًلامرمستشار-هوراًشيواما

ذلكولولا..المادةنعيميذفىلمالشماباًنندركانناعلىعلىالامب!يكوناندونمنالثورةيتصورلاهناومن.اًلنبلاءمن

قروشفسشة.تنتهيلاالمالقصةلان.صديقهفنكما،لخدء.رأسها

الشرية.المحياةعصى!فيتنخرستظلالثانجبةفيقائدة...
لا.التور.بانيؤمن،شعنياصلمنمارسفهوفردريكواًما

لهانواضحايب!وولكن،للكا.فبنقرأهاقصةاولهيهذهانالاميراخعلاصفيبكهولذلك.شعبيةجذورمنالاتنبعانيمكن

تبدو،الطريفالاطارذلكالىبالاضاقةف!!،لمعالم1محمدةطريقة.للثورة

بالدرجةراجعذلكولعل.بشغفالقاريءويتابعهاومعرةجذابة

مالوفةقصةانها،والحوارالمسردفيوالمبساطةالتلمقائيةالىالاولىثورةيريدقهو.معتدلولكنه.ايضاثائرفهوبرناردوواما

لديك.جدبردةيجعلهاانعرفالمقاصولكن.الاصدونمنف!ا.تخققوشبلةيرىلاولكنشعبية

..ااداولكننا.اًلمرحيةتحركالتبه!النفسياتمظهرهوهدا
اًلمتتابعالمنطعيالسردعاىيهتمدكلاسيكيالمتكنيكن..

لاذلكولكن،العصيروطرارلغةوكألك،الاحداثت!ل!لوفقالعرلي!ءحضعن،تميز!الهالثللأتةالمواقفتمثلانهادأيناتعمقناها

واكحتوالف!ذلكةاك!حيثولها!عا!يء.ص.....ير.الفربةةال!،ةالاؤتهة!لكتهالنلق.غربيةالاسماءانمنبالرنحم
..سيكلاـلعصه

ساكمفيهاونعيشوالبراءةالباطةفنواجهنعوداناحيانالنايطيب،*ادتسةالمحاقظةاللإورةاًذها:نعايشهاوطبقاتنعرفهاوجوهالجد

.عشرةالخامسةابنةبسداجةينعمأنحئكلرجلورطيبارواسبارور-ةتظلالتحررمظا!ربرعضبرغموهي،بلادنافي

.المشابهوراشببونفسفيتعملكما،عندهاالطاغيةهيالبيئية

بررلعليالعمر!اهتقدملاودكنها.!ها7؟حمسوبالثورةتؤمنالتي،المعتددةالطبقةثم

ان!صااختيارهاوتبريرموقفهالت!حديدمجالالنفسهاترىولاعليها

وانتوالارتباكالحرجمناللحظاتقيلمكومررتونسبقهلحقاا!ائرةالل!!ةثم.اسليدإونالزعماءاسمهنقصبمركبمصابة

عنها؟.مسؤولانتكلمةقيهتقولوانتقيمهانذحاولادببمائرامام(اصغر!3وهوسنة03)فرديركفي،الجدبربالجبلفيالمتمثلة

منالاطاوينانيمكنلاوتحقيقعملاثورةبانيؤمنالذيالجيل

نايكفيفليى.القصةهذهحيالواًنااًلتجربةتلكعانيتلقد.لمةالمطاـلطبقةجذور

اطو!المارغرلفجزجحةولمكنكانهاررجم!لةتعجبدقطعةتتحمقسعليكقصمإرسمهل4!هـؤ-!وما.اهتمامناحولهإدودالذيالقطبفهوالاببراما

..اًواف-4.برهايومناًنهالمسرحيةسياقمنويبمو.المثورة؟بالفعل

وجهحيال،حيالهاتكورقدلالكفيهالضعفومواطناخرىفشلا-هـلىادها!رىانلهسبقوقد.المملكةفيالقائمبالفساديعترف

لالجىءاالا!لفحسافلا"واصمالفملةفالعينينفي،ذمعاومعصميلمنفصلعضودقبيحكليتخوؤطولداثم؟شيئايفعللالماذا.ذلكومع.الملكعمهلقتل

..،........-..ء.ب؟عاصفةثمعبيةثورةحدثتمااذاعمهالى1الامرينضمانمنهوراشيو

هداععلك.ب!بررككي!.مبجهوتراًهماباناًنظكيدعلىعماثص

لردورح؟؟"ا!نع!يطانانجا":فيقولالملكيرضجوحينيضحكلماذاثم

منىفىيهننعفقد.د!يقهناالناقدوموفف.اًلمشكلةتكمنهناولي*-د!الاءبر"امبة"تكمنهناولكن.تجيبلاالمسرجةان

تش!ىفيانمنكيطلبلاوقد.ناججا.ئركإنر،زفولحنطاريباصصبتاتافهلا"توىالىوترتفعوالاهتمامالفكرتئرمسرحيةفهذه

حيننفهابالسهولةيد؟مننفلتيدعكلنولكنه.رأيكتبرير.دائماالعربية

!لا،دامغةحججايئتظر،بالمرصادلكيقفانه؟بالفشلتهمه---نا!،حلعبد-تنضهيلاالتيالقصة

...يسيطرانعقلكلغربحق

الاسباباحداننيقيخيلاواجههاالتيالصعوبةتلكرغمعلىالمادةنانجبر:العصرقضايااووممنقضيةاًلقصةهذهتعالج

والتكافالصنعةالىصاحبهالجوءمخفقةالقصة2فجعلاتيالرئيسيةا(وضوعهذاكانويمن.الروحيةللقيموتوجيهها،الانسانيةالحي!اة

الفصصيالجوانكما.تعبيرهطرقفياوبطلهنفسيةفصويرفيانالمسهلمناًن.وجذابطريفالقاصحاكهاًلذيالاطارفانجديد،غير

اليطلةيعترضامركلفيالمفاجيءالكاتب.لدخلبسببالتقطعدائموإوراب.ببتسموهوبهطلمبعضهميتلف!ي!ةملئوناحدنايرفضان
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الظرولى.حسباننندنةالأنسلاسيةنلقيممرهثلارعوالبناءألجوتفسدوشروحاوايضاحاتتفريراتانقصةفيانثم

وج!4لانالاولىالمرةفي:مرتينالقعةهذءبطلىسجنلقد.ثالىكةوتفاكلعمللاوخمولتلقعمليةالقاريءعملوتجعلالقصصي

الدوهقي.رليسلان،الحداديومهافرفتقدوالسلطة،سعيداكاقشخصيةاان!،وجيهابوشخصيةشابعونحن،نشعراننا

ماتقدكانانتباهناتسجلانتستحقميزةا/بئفيهاليس،عادية،سطحية

واقعي،،والاحلامالاهدافمحدودبانهامامناهويةيعرضفالكاتب

كئيبا.ىنوجهه!نوعنب،السجنالىسيقالثانيةالمرةوفيصبيانجبةنظرةالحياةالىنطرته،"زوجةتقولهبمايقنع،يشت!لا

جد!هـيقفحا.قانونصد!ساعةوثلاثينبستالسجنمنخروجهفبعدان؟-نرطيعالانسانكاقوانفردكلعلىمسطورؤترالحياةبانتؤمن

.سعيدايكونبانوليس.لناءرض؟.اوجيهابوهوهذا.نفسهفيبقوةمن"ينجو

الاطلأفى!علىوجهلهيكونالا:اًلنتيجةيحملالكافبباناقتناعهسوىشيئايضبإفانقطالقاريءعلى

-....01.الامفروةءةوبائها،بزيفهانشعروهنا،تتحقهممااكثراثسخصةتلك
صمالمنسجمهلهردإ4لحريهمظاهرمنمظهرالمعبرالوجهن

وهوكئيايكونانللبطليجورض!.بهاتحيطالى!والاطرالطروف.ةحسبالكا.نبمنعلينا

والزيت،الاخضوارالىلونهالضارباللزجوالماءالمهجورالمرفا"إبتازيكشفواسالةهـوبل،الحقيقيالبطلهووجبهابويكنلمربما

..الفضللأتانواحلثشفيهاتسبحالارضمنبقعةيشكلالمنبىالمتسخإمانعلمادارتكبهاغلطةضحية،ابض"نفسيةهياخرىمننفسيةبها

فوقالقائمةالسودالخرائبتلكتجذبهاتكنلمنفشهاالجرذان.نلىكوحش.الظل!نقيلبانهالبدءمنذشعر،صإدنيمنبزواجها

والجدعالكئيبةالطبيعةان."ومتعباجائعاكنتوانا...الشاطيءكأالطريفتلكبغير،مالاتهاتصويرفيالكاتبينجحو!،الشخصية

ب-انيقضيصارمقانونازاءفردنفسيةعلىلهااهميةلاوالعطتقويتركهاكثيرايسافرروجها.لولدإناماؤهاان!قريرمنالواضح"

.الخدودابعدالىبهالخاصةحريتهالفرديخنقالجذابةالحاوةالصبهبئهذ.تحلمبماذا:وجيهابوويتساءل.وحدها

اذاوغائب،حضساذاغائبينموانوزوجهاولديهاتبصرعندماالمرحة

حسبلقانولظرولفرضوي!رلعارنونفس!هلاطقيمحمحتىلقاجميغلهوالقانوون!يمممخرعلىماساةتعيشانهانحسنرنبل.بمالا.نهاننفعللااننا؟كاب

فيه:الظهوراليهنطلب.النيالفرحتعبر-يلبن"انالنسوة!لىمثلوجقى!دموع!ااجلهامنوالدابرؤهاارتيالدموعاًنذاكالاطلاى

محلى-يقرضوالقانون.باشاتفرحاتيكنانعليهنمحتماكانفقدانيإكأشف"ستطعلماًلاببانالمفاجأةهدهالقصةفيماكلولعل

صرباتئلاثداًسهيضربان"نظاميةتحيةالشرطييحييحينالمعلم.ارورقمعهوإلمعب"زورهالذيادللا-إعاشقةاننزوجةابنتها!

..!.ا.ا.سالمصمننوعاالمفاجأةهذهفيحتىارىانيغبر
وجهعلىيبصو)بانلمدليواجبهيتموان."التامللحضوعرمز

ءنايسثنيالقانونانعلى:مراتثلاثالقأرالخائناوالمخالفثصبيهواأتاأتعببربظرقالتفننفيذروتهيبلخالابتسارولكن

حامى"الاستاذاثبتهقدالامتيازهذالان".الغراممؤسسات"علىاردرتهإخلعالعنكبوت":الجماةهذهالمثالسبيلعلىاًذكر

دكتوراهشهاداتئلاثعلىوالحايزالفلسفيةالعلومفيالدولهدبلوماشبهاللةإفةودخان...اليباساًدركهرتاتاًنف"،السقفزوايا

ناالعاملعلى)هضيوالقانون.الرسميالفلاسفةجهازاعضاءواحدلهفةمن...ظطهاترويان.لعاول..ها!ءاءلاجافةبغببوم

الخروجاوراءفقطيوضجالفرحوهذامعتدربفرحوجوههمتشم"وءـذه"..طارا،ءيرءلىالموتادركهالذياأن:اتهذا...العنكبوت

؟سخروالقانون."للطريقفتدحروالافاليالنشوةاما،المكاتبمن."الصماءالقلبصخرةءناوداداانبثاق))اًلاستعارة

ؤوإ-قىضرسة"اًلمخالفيضربانمعينةمادةنصوصوفق،الشرطة4!!ص511ال-وإة-ء:ولو!اا!"!ةلى!اقفيالثانبتدخلاما

اوظفكسرا"القضائيالاست!وابوبانتظاريدنيكممل"صمد!على....!

بر"هـجلسةالابالسجنيحكمولا."اًسنانثلاثةنيبالا-تجوابالملفان،.-الا*!"ةان)).اكض.يرهـرزا4منون!.!انكلديبفررأو

ؤء9--ايئةركرمادياثوبايرفديكبرشخعى"يحضرهاعامرةةضانية.نعابديكان.هانالاسارمملهادياار"ككلحهء""هاعلىتمئللا

ابالاشنجوو،ىالتمإربالاسهجوابالمكلفونالموظفونبالضرباًلجميع-ادار!اىفين،ر"جاتاامن!"نمافاان،غد"ؤهـؤطرنا.اجفاعي

التحقين.فضاةورئييالتحقيقوقضاة،الاسالي."ح!الا!4وجعاىاعوام"ضتبين"ابفدر،اًفىي

التيارقيمهذ.منهاواطرف.الاست!اًدلم!دطريفةدصةانهاالانان))ول*ن:/"ول41ء،ره((وير"ابو))كرههتصويرمعرصوفي

....اً...ءد)م.بل..نجفخه-"عالغاالكرههدا،ظللا،الاخرونإكرههعندما
"4لعلىوالعلموءلى،الظرولىوققوقالونيةعلميةبنصوصتت!بدل-.........

!..والسلاموالحرلةوالقضاء4اهـ.!وا."-كها)هـىواييته./وره)4الديالعملليشملص.!ويسع

،،صعب)):ؤولهاو((.اليهاإسباتيالامةوصلإى.إبرصهالاالتي

!الصغرىالدولتلكسعوبنحن،المقصةهذ.بمغزىنشعرلكآيرتذكراناخراناذ-ودينبي!نهفيمالصهـاقةاًفتوط!محندماالمرءعلى

.الازساند)ثوببنبءنجهالصداؤ""وطدتوش!يف2و،لقيهقى

الريسمطرجيع!ايدة.01(لي"?بض"الشابهذاآنرمتىيتذكرانعليهيصعبافندبم!و!"مي

!-نيى-تا)كا.لبفيلىمنوالةدحلوالشروحالإبضاحاتهذه

مقدرةتكمنهـنا.إقرزهاانلا.بهايوحيانعبإهان.القاصعمل

مطايع:على!ثرالقارىء.ا)"ءياًلاترءربركلا!ذيا!ربا1"كبااالجوخلقفيالفنان

أةصة.اءـفهمنخيرابدورللاستاذقرأتفقدوبمالاجمال

واليضثزلمطجإعةرا!لىداءا)كئب-بوجهي

سالم.جورجوؤهـنرجمها.بلهنربخالالمانيلكاتبالقصةهذه

219222:غونهذهغلفتوؤد.ؤرأنهاالتيالقصعىاطرفمناًنهاواعترف

البلاهة!وخىوالسذاجةاًلبسا!قىبمظهرالطرافة

فتونقد،عمهةةمعانتكمنالضداعالمطهرهداخلفولكن
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!حيححوكح!ع!!ح!ع!حح!!حهيهـعيحيىصحيركع5رىه!مح!ح!ح!حه-5!هه!اهشك!5

حلرنهور!4!ا!ىضيعرحص

اوطلصطاارطمروطندعا9

عبمح!ك!!ه!!!حح!5لح!ركمم!

وجودلكلالصروريةالداخليةالوحدةانوعلى،جميعها"البصسارةإ)عندحاويخلبيل

.!لانحلالسوسنخرهاحي

عنانعلىالقابضللشاعر"رعبانذيراالصمتوكانميزة،معنىمنالكلمةهذهفي"،بكل،الاخلاص

لمددلك،وصرضعهامايعنبرهاحضارةالىالمنتمي،نفسه،له،طا)ت،ر*!خ!ىلى،دردفهكط.الصعيفهالنموسعنهاتقصر

قدبيتهجدرأنانليرىمذعورايستفيقانمستبعدايكنعريهافيفةوالحقب،العاريةالحقيقةمواجهةتفترض

51،،العينينمنتوشتركهحاضرهوان،اعماقهفيتهدمت.ترحملاقاسية

استثارةالىذا.فهمعاخلاصهيدفعهوهكذأ..فنكرهغدءللعبقريةالساس!يشرهـ،نظريفي،والاخلاص

تركيب!يالنظريعيدفراح،ضميرهفيالبصحارةحدصرهـممحل!لىإن5و؟م..لعكسله*القاعدةأنمع،الفنية

اخدل.اكلوفععرفعدهلنفسهيتوخاهاالتيالشخحهـسيةيقدراندوناو،التعبيريغريهأندون،بالحياةألايعبل

الكنج""ضفافالىفابحر،المجهولفي!طوكلالما.الخلقعلى

ماتتالطريقان-مناراتألا،اوروباالىالمجوسورافقعاىتفومألرديثهوديةالوجىالةاسفةرأيناوقد

"حوتجوففيتافهة"ضغة"سوىيعدولم،عينيهفي.اولىاخلاقيةوكقيمة،الحياةقعوأمنكموقفالاخلاص

أيقظته،الصغارضحكاتأنالا،الوتعلىوشارفعصنتعبراناي،تخلقحتما.انيعنيلاتوجدانولكن

تعطشيقضيةسبىلفيحياتهناذرا،مكافحافانتفض.الفنيالعطاءطريقعنوجودك

،ألحياةيسنحفون،اترابهاطفالانهمةمعنىوجودهحتء-زر"لكمل"ألخىدقأكسبحشاعربحددهنالكننا

هـ-رونجسرأضلموعهخليكلهميفرشأنيستحقون.ز-هـولا!تر!ر-وء،بمدرأدعباردءرزممروؤوجوده.لحمب،.نه

خلحلايقظحماستهذر(ونوفي.إلنسورحياةالىفوقهلي،راددءا-!وساد،دونا،وعىمتى"وجودوهو.للوافع

ز--م..يدالعشالنسحليباركانعاىملهو.الخحمبال،وهـكط.تحق!رو"وفيدمايرفهمعرفيفاخلص،مسؤولة

زو!يكواناهمبضسغوكأناء،لهميحسلكط-بهميت!ضىراحلإجممبذر،)--ث!ةكالحرلوربىل-عىحةفالعبارذ.عنةالتعبير

و!-،حة،يح!بريه!دولم،انتنتىتم.وهمالاحفيقة.لثىرنوو*هـأدا-باءإىدأيلأالحركةقيتماوكما.الحي

((،ةللحباعدنيضيأرالىربيردني".وجودهعلىدلصلا5عندالعبارة

إفىلامالعحصراندرىفهـخادطتفجعةصهارانألا----لعكرأء5اتاكازتنحانحا،ز،ا-بالعجارد.نكونوقد

..ب!س،ءبينل،م!كانلااحلامهاطفالوانلىدومض!حسرو-دز.الخهانيالعرثقبلالمشميح!كحركذاوالانطفاء

اء!باليرلالممهـجزأتويستمطرربه6ا)ىيضرعفبهـوحعلى،لإ-حادوبعت،للهمةأستةزازعملبورالحركةتكون

جديد.كلنل!ونرعا.ءالجظد/بزترفع!أدأ،الخارجىيحاءالاسبيل

أفيص--،اعماو"فيا):و-أ.ننووقتفاؤلءلىهوو،ينمابه-ارجرعأحصردسصحاورورورز3/وزرضيحتوعمليةالعبارة

ارر*،.زولفيهـسعولكشطء.:،.لهت!حص-دوىليي!ره3رذصحز!ت".عابحح!!ونم!جديدصنفنعص"،سنازفومنتوزعما

ور-حتعدا-.ال!مغار-سنجامنتزودهماوخمرجمرعلىسخكلا!وررفخي،،لر-ء،"الهـأتلىمحرواول!توجهوالاخلاص

.يرددمنبايمالىصامداةالثلجلاقاءارادر،،ر-!قه!-ءظصء،،لق،،ن-الازفيتبعتالشيالمعرو"

(إالضهاراخرعناالصبحيتخلىهـن)1ء7--ن-هـشالاكاناذا-ويع:ر،رور!هورعوانسجامبحرية

إحدثنصصصهوبل،نعامةليسالاخلاصان!حير.واثتفاءبنشوةوجودهمنالذروةتلك

أغ!-،تات،تضمليقينحمامةالاخلاحى.قعالوآشمس!ىر!!د!مثأ-حط:.انر،المضا!حذالذاتانطلاقوفي

سم!:،يعذباوب،مالف،يذهبشكأوغراب؟حيناازيوناا.وررز-،ولخوراو.حاال*.مخساددروريدةبذواتاصطدمتاذا

احيانا:!!أدرار!بموصء-تتوجو!!بمقنعتبمنتلتقيعندما

11وصجدور،صا!ال؟غينفارغور:ورىيمخسوتفلىوا).انفسهمهـن

"..التاريخ4وربوباسىاخر"خاجل!،رجالياالتبإخمشصكلزرابان:القوليمكننالذلك

.((..اكفينافارغ،وتبقىيمضورلسوف"وز)ف---ب*وأراد.ر"كأءور،،وز:ور-رذاز،..ن!زقوالخيصاوي

"..اخرسى))وجوديهءن!-ءا"عي!بالانعدأميهددهرهيباصمتماعالمهفي

(لميمصورفسبو،!رر-دزريالالحضارذ-الوورداءهـ،قكلنتنىح-"صميم

منا،ردلاسصؤالالىالحوارويدفعهاز-ول،أذطال-ررللوصولركافحوالذي،يكونهانالشاعر

"أأينالى))."فنية-حضارية-فردية))متكاملةشحصيةحص!لة

يو.فلهم!اخبلججافبرفأعماقهفيالنتاعروبنطر.إوجدهااذبهاالشاعريوجد

شس-ت*-وتاطريؤتابمناراتفاذاحولهيلتفمتتمالعنمة.مشاتل!نأ)فى،1/،!دهاحدىفيالتدإعيظهوراما

..فهجواىأليعي(-5نحوهيسرعبالحوتواًذا،جديدالاجزأحوبواقعالخللانعلىدليلالاهوفما،ذاته
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"""حهـء!"!مهـعمه4"-!هص--،تالافوو!ذاوس!ونلمبالانسانالانمؤمنلاعندما

:.!هـ---غةخ!قفرديرتضيهاحضارةوجودعنعبارة

!3.3.،ددقيإ-!-أرا-الفرديالوجودلنعلىدليلا،الصمت

دادةاملضبم:.....ذاته

::الاشهلاصح!-لرد!و!!صوتهناالشاعروصوت

::.ررجووحوددؤجب-م،بهاينهصك!حضارتهالىوالبعث

،،
:يفيروالحوت،تنعقوالبومةيرعبالصمتانالا

:!،هـ"انتمفيالنظريعيدلانالشماعريضطرمما..فاه

؟5/7/61!فيلمشق؟ب،هـ-ثذاتهفيحضارتهانهياراناذ...الحضاري
..والفنيالفرديانهيارهعلى

أضرلىهـاى!رر،للهاءكرصا!أهـ،ر.لينالىينظر،اإتو!بحرناعرضفيبهفاكاني

....."الاختيارعلىمجبروهو،يتجهايهماالىفيحتار،شا"حبتين

---يرسكتهوراءاالعطارانا؟.دميةوا!صوابىثالذاهةلحوتفريسةيبقىلإؤ

..سيرو"

ال،جر:،روسو،يحو.تر.سقفلا،لتدلالهور-ئيء؟-لفر!الغمسوضحيثذاتهفييغوص .ر1ط)4!ر.ىيار."

!ماا)رى.-حفم!ءإىوننفش:كط،قنتيتمز.تبلعنيرقطاء؟لخحمرحترجعبالبومهفاذا..الممكنةالطرقويستعرض

الخر-فمنفض"كرمادتحبحان،فاه،حلانامامك":ساخرجنبصوتاذنيهفي

:ةاهـ-يرأبنولأ،أدريلا.؟.أينمنله،الصمتيغلفكحيث،أخرىحضارةضفافعلىناسكا

-ير.!وبرلأ،--لىرلمز،أرر-مبدرنطورللها!ذيالو!م،والجمرالخمربموسمالحلمعليكويمتنع

:أدء-ء-ركلحتضلمق.الخطوأتلاهثطوفتلمبح:..بهنجديتميطالا

:بال--،5فالض-ورر..أء!اوب)ربفلصوتويهز!طالنتمقا!ينحوحضارتكتيارفيتتجهاناو"

:!قسبال-ع-م"أإحإدؤا!د"ا%صولنداا)فجرداي!مصنوا-هـاتصبحوحيث.يهمووادتالمللحيثوالخليج

عما..ألتآلموحطمحالحصءلرحتحف-ماغانلكشها4.ررالتزوعهامالمتمسح)بالهـكتتقي،المسممينالسممين

صلأ..ى.د..لسر..3.!ع.رداكزرتربوعهالمراًءاىالم!اف"ارزفيا-رفيو،والخداع

ممال"جى-هـفبازر-رارلحاإز!دص--ناماعه3مىمحس!راء!ه4حىاانللشماءرفتشرح،نعيقهافيالبوموتستمر

ملأ!م!ير1،،ق-حصةي.به..روروويمانرو.؟-وررد،!ص-اذيألامر،ال!نررويقعنذانهكبتيمنيالاول

ة!إ---ط-صاالبرادهذصنالالاش!ا.ز!-ءح!معوالرتلقاهـ،رقةرسا)!"عنالاستع،حةآلىحتما

،.-""نا؟ر!ورد.رروورنجما!؟ن!لو!--زرهاناًلا..الهابلورسسولا!إكافيهايكون،جديدة

كهأسان-.أ-ير-،ءاف!هـ)ي،نحا-ي"و؟لغ!!ك!بة.وحدةخمميره!يتبقىالعوالم

:/لكاالورإب!ه-3صنإ:سمر

ه!.....1101ق:-،طتقلبنحىزروح!برالىفيقودهالخانيحلهارو،
رمسملاو-

نعم!ن5بجيبيتصوردؤاعا).سدوماليخاءمنوالمهرجينالمىحرةبينمهرجاسا(حرا

4بنوع11ءزوجةألض،عرلثورذلتنحتالبومتسمكت

لاءدزور-،ح،الفخرىششتمن،لىولحهـه!ح..-..دص.كل.:ر!."-،..ور.

!د!لحبمرهدهبا!هـصعرحليلاوكالى-الاسسرحاممى

(زريالا-لملأقاالحوتالىنظرهفىلمفت-حقعاىيكون

اورفناي!،.لىافا"حاعا،هـداذالر-اًلى،الدنىممم!

له"؟تريدماذأ))؟--"توصحوالنتشيةالربعروقالى،العافيةمنثريات

صهددقءنافتت!ادرىلا4!ء.نتلا..سى!د.ىلا
....ردأر-حتىالاما..؟الما"..-؟التاءرفىحس!،الجنقبلدنلفعلآردةولجيء..لحدلدا منكراةووحمتيهلحسلابة

صا.وسرءناليحىت/!كماالحى.رنآو،حما"بهـ(لمأرندلست"-

لم(.ا)حريق!ذامنةرلامنفذعن؟.تنتووصبهمافمالذابالانطفاءعلى،،حكمالشمعةوكأن

!ه؟وتشرلىثبألعتمة!تشورصع،ثانيةتلمعالمخلصةبالمنارةواذا

!بم*هـهـدهـجهـ،بصارتهمنيضحكالبر،رلنرى،البوبماصداء

...!ررجرقوكبريتزفتيديهفي،الوحيدالننعاطيءالىثانية

د-:ررردر-،ء-رالمخدرءح3،اتواظلي!روىىاتبعد؟بشارةشفتهوعلى،العبيدنسلبهما

صريرراسيفيويظللر،الالهـةنسلمنبحضارةواستبثسذاتهووعىإلعبارة

-؟تءذ؟..وجودهفاستعاد هـ"سىوراالقطارأك

..الخسريركالقدر،بلهاءكرصاصة!واذاًبرالضحكةهذهقوذ"هـىعنسألتنياذااما

ى*لمنءلى!ه..من.جديد-لستنعقالاخ!ص"المرهقالموم.-دحكم
ب،لىأأجيكمارى.ولمنالحاءصحكهسوىكالصما

ه!حمص؟.الوحيدالحلهىالضركةهذهانلبىلبدوالاانه

،****كه،،كلهبههـههس*،،-،**--،!كس!ءلا!.4حم،*،كماللهخبراسعديبروت(قي3الاادبرامعة!
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"""حهـء!"!مهـعمه4"-!هص--،تالافوو!ذاوس!ونلمبالانسانالانمؤمنلاعندما

:.!هـ---غةخ!قفرديرتضيهاحضارةوجودعنعبارة
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الضجريحرقنيالبابعتدمازلت..واحدييا"

رصصاولا..الصى!اءاستجدي-يديهـ.لىء-مازلت

---رولا..السمائرينعيونفيابحثمازلصت

الحجىرهذافيالاحسى،سيبعثشىءايقل

*.
بوأدمضىيصرخونلاتدغهم..نضمىءأيقل

؟السواديدهصصهالسودالاربعينححصصاد..ولدي

الرقادمنالعيونحرموكم..مراتغابكم

ادوصسالا..هكطصايوماماغابلكف"

،
يب"الحقهنانسيتفقد..ياجوادالغدفيستجيء

قريبهكلنضدةفوقيجصطمالمفتوحوكتابك
ألحبيبهصىور.نكتحتماقىالمرفطووالحطورب

؟ثقور-"رتعتقديدايوتلك..؟تهمل"ل؟ماذا

*

وه-معلىتعيطص..مازالت.ب،ربلهاغفرا

امببقا-يحصر..ي!حياكيانهماصصلمازأاصكلا:*

مدؤ-.أذاادحط-ولحلجسصط،اتوأبارر-"ور--د

و--هـمتغبرء--،انال-بص:-"فتى"!عروت-ون

ذئال!آقعدبعركتهفتففقا!صهوتدلقحوامدتخ!ححج!إالحىلمكل!ا!ه/كاقا ."
-،اصطالع!رعدهـ،وحصرإطورودانمل!وتصطلى

ص،سفصهظنك..عادؤط!انه

*
أل؟فاإهمنه،خذ.؟.الاحزانتعرصطم-،م.ؤلرهص،يا

ص؟،ب--"عللالىء"ءنجرء--الل-لهـ،نفف،كدمع!هـ3ةبلبورطيهكأأمعطلمء..ا(!حننيجواد))و..))

ال-،-،،ص!ببظاف،رشقذئب..هـأس!،ته--،"..ولمات..ج!راز،1على؟لدممصته

لخالى--"يجباانريدحينلإزمص،ن..ماسأ.نهـا

*
قيالاؤ-الخيبواصلااسمتازبا!بهطو..!أ!.-،ز،1روا/رعفيش-فيركليتجددالذي6ء91لسةأء-ابرنن!لىلاكي

ر---زقفيلي،-درء-و"م!الم!رر-ل!إحى"ألىتف،قتم."بنزرت"و"الاطدس"

الورسىقهـزرافيا)حى-بأنمنص-،تأ.إدؤ--ن..ماذا

؟-رقال!وررمبالال*ز--،نص،برنئير--خطأتراه

كغ--------------ء---------ء--*

ى-ارته.زم..از-،،ب!-ا.ررو-ول"ازز-!--دهـان4

د!---.،ملاحصء"بطرت:صصا.لحبا-صص-2ا-أعلئاملا

ا)حىه--ىعنإورر.إصاخ!-هـهؤ-ياصصه-لىالا.صص-امكي

ؤصء--،عرال!طهـاكمافص-"الإز----،ثبحمس-حكي

،
ررى1الفرترثرنف:-،لخو.نح-صنط..س!ورجدرليوؤ-ب

-هـراه!،صخع،احى--روصطزقوورلىء-إىالعمونرقصب

ءمقرأال--ءلىالخزاذسصأص--،..تسصآلانتجابو

ف--رو---راررط-رانمىدهوالبر:حيكتبء!ازال

ا*
ولىر11وأخنشت-س،تا)ءلمءفارناحت..زوىحتى
الفى!--هـور-:وراتبرعضرأ-س.حك!خا"-رفا)عجيصطؤمن

ال-ج--رفا-ء-صا-ء-راوطروالحصوعازلمقتاصصنعلا

3-رالذزب--*الز!رفبعض..تعجبلا..أر-،لى

أحم!فتوحالقاهرة

06،16دىت"بهـءتصقالعربفىاتوررموتمرعضو

ننديم-!كل!ص=-؟؟!بمث-دبمالهى-.-هـ-3ث?لزلهحم!طحمحلحمتمححتثكلحكلحلثحلت!ت+3تتطتم!حمئحتهـحمكمهورتحم!هم!تتتتححت!.

لأ\



ئرأ!!!و-جبم!جمبغفيش-+7..؟ءآ:-خ!ونمته!+!يبهبم!6كد!ح!؟؟

د--/-(!؟!04د.شد-،-ا+ط"؟بب!3!!!ئ!معاالمج!!لىفسخىلصل!

لا-3!!ي!سو4ط-*+كا

ط.*و؟6.خ؟ب-!حيإح!+لمجر!كلبنت-7!!-2:سند!كأ((لم!بميئ51& -في!جمدلا+ابمالم،؟-.ا%77؟3بخم!+ح؟-/-!+ه.نجيثؤاا)

ا؟/..،5!ء،!+!كوحم!لح!،!!رهـممذإبممحصسفتئ!سس

.3ءكالمجميم،3لأجم!

بر+7فى!نن+؟ص؟لى!"لى!أ-؟:+

النهلويحسمنعندهاليقفدواعيللفنانالىتحتاجوانا(،لوركاجارزيا"العظيماسبانياشاعرتذكرتلقد

..منهااحساسيانبل،نشاتكمالالنابهشاعرناديواناقرأ
اساطيرمن"لوركا"شعرفيكممانشأتشعرففي،االطريقالشودة"فينشدثمعاعشىوانا"بلوركا"

ملامح،ملأمحهومن،تعابيرتعابيرهو"ن،ساطيرلالوطنحملاحملخي،ملاز!االحاحاكانوالماعابرا.،تذكرأيكنلم

للاخدمخ!لصةمحاولهمعذدكثل.اريجدريجهومن..ننحبهاوجهمنالشاعرينببريكونقدفممافكر.انعلى

الخطابيعنيناىال!ي،للعدلميالشعريبالاسلوبيديبينودا"دوركاالمشعرمناعرفلمااسترجاعوبعد

بالصور9دادتمبيرالايحاءعلىويعتمد،المباثحسرهوللتعمابيرحتوعلمإنكونانارحوبنتينوةخرلإتنهعامإتهعرءن

ويحهتم،العهصالىويجنحالاسطورةيسشغلكمما،المتآزرةبعدنثماتشعركثر:انهىألنتيبمتلك.االصوابمن

متفدعلهعضويهوحدةداحيمابناءالشعريالممليكونإنملامح!بعض!ييشبه"الطريحقانشودة."فيتطوره

،.ناميه"دكامدةالمداهنإالادبية،عدىيعتمدلاحإعروذاكفهنئا"لوركا"،شعر

وعالميطاللونب!محليطالمتسسمالالسلوبعلياانوالحتإلاشعروتفاتيوعذا.الشعريطالاصالةعلىيمتمدبقدرما

اسمىبل،الحدءيثشعرنااليهمايصبوغايةهو،الاتجاهالىالصده!يتجهمابقدر،شرقياوغربياتجماهاوراءي!جري

هوأولاالألجملوأهذلعاكلدشعرنانناوساولرلبفسولاونممالشمحعلليهافلتط!اللمرلمكطبالطابعيتسمموالصدقالأ.حسال"برعدهوتم.المني

.-.الصحيسمالعالميالاتبماع0يتذانبولا،الصبيب

.،تلفيالعمالميالمحالاىامن!سخدخلدذيهوشص-رفيمانجدهنش!اتشعرأكثر!ىنجد!نحن

والصدقلاس،ح!مالة!ى(،لوركا"نشأتيقلربوهكذا،التىالحالمةلرومانم!!ةمعإخشإجقاءنبعد+ن((لوركالما

..العالمىكيالفضالاتجاه!ىاهـ-رأولةحاوهالاونوصمح!ايهالاهـ-راخرلاتشإفلم.وتضوحوتحزن،ور-!إويتهرب

هس-ريعطىدمام!حماتهيعراقثريعطثدايضسماوعثذاتعطهيلابسث،الوأفنبمممحرةءإىتدحطماحلامصوحيتالا

فينرتؤفثما.ونإمبدللشماعرمحبصهصوره"لورةا"لا.نروييهيالعينحرتانمكاؤيعا،الورنشا)ثسادرون

كذ)كنجد،للاندلسمحببطةحيةصورة"لوركا"ش!عر.الظى،

الطب.اهىإهـناص-جبةحيةصورد"اًاطريقاننتمودةا)فيثا"لورنسعولمافيمانجدهننتمأتنتعر.اكثرفيزجدك!)ك

"وزرفا،رشهدفع-رفرونلوانهاسئأاليكطالحورفدالمثبالحاحؤثهالادلتصاإلاالدي،الهابططفعيطللولمحسانبطءن

بجاضمن،ال!رور--موخضرهالقمحصعرةصن،السهاءالاحياء،منالمقززبالمنفرالاتمنىو،؟ةالحبلمن5اخاز*ا

التتممعارطمنتوطوحلهاونتالف،التمروحمرةاليطنمنذلكاذبدعوب،ماجملايطيجمماطلهم،عدلانقدمتم

جخمالبهـتقافيئقه!ئنتميغالهاددهف،آلولدوعلفناالصمنعالحعلالاكبيروا!لللاهيالترفمنأو،الرائفةال!لى

البرتقسالغطرهاارجاعويعطر،والايممانوالرخمىالربالرومازسيةيجانبنمشمأتشعراصكرنجدحينو!)ى

..أكمهداءدم.ال)اكماهـ-رحباةيتناولنجده،الهابطةلواقعيةولمأالط

شاهداصلحتربما((يابلادي)!قحسيدةومنآبياتوعبيرهذهقحمورأفب-صيديجمحلا،رائعؤ-كطسلوبل!مانغحصحا!وحياذ

آلشاعريكقول.لتأتتعرفيال!مةهـزهءلى!وعوانط،بالطينالنورؤيمزج-يهبطولا،السحبء)ى

المديدءوالفطنا!ع!قوندياوعاب4اللوذمحليةفيرائعاطارفىا)حيةاقأحارذإ

الكغاحاربمياالحسنمهاديا.إ.الا،نجاه

المجيدهوالجطولاتيتحدث"كلوركا"الطريقازنشودةفىنننعأتف!كمال

للهنيهوالفنإاهاتاءلم"في،/والمطافحهالوأدعطحياتهفي،وسهعبدنطسمدعن

المطلوالبدرالممرعتربك،مدينتهوفيقريتهفى،ح!لهو!ىليجتهفي،المهوفي

وإلنتبيبوفيوالسول..للطغاةو"حسارصعتوللاطفاتمهدهدتهفي

الصباياوابتساماثفلإإثر"طلورغا"الطريمئاون-ودةفيننتهبتوطمامإ

المدعباتوللاغفاتإرس!لاسبمنغتييطينابيتمعلهسيعتمدألالممالفنىالاساوذإ

الحصلدواناشيدوالتي،الحبيبالوطنبهايتفجرألتيالينابيعتلب،الحل!
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فيالاخرالبعضصاغكم،،المتحررالقالبفيقصائدهالعراياوالنجيمات

يجب-هـ،هـ!تازشاعرالحالينفيو!و،المحافظالقالبالغافياتوالمياه

*ديوازيعنبرهناومن..جميعاالقالبينفيالصياغة"حنهالتمر"وشميم

هـذ.الحرنالمق!دلنتمعرعنبهآيعحزيدلهاآفعونيناعىفحولتئتيمعشهمكالمسنهوالحكايات
كما،

ي!ونوانالشعرءلىيعيبونمندعوىبطلانقيؤكدالوثيقة،المصاطبفي

رو-ندعوىبطلانزؤكدكما،احمدبناءلخ)-لقوالبفياللطش،فوالضسيمات

اوزالن.ن5يجدفيماءيجبىانالشعرعلىضونرترالطمئنهوالنفوس

فينشأتشعرمنالناجحةذجالنملبعضمضتوقدالكفافالعيتىعلى4اللتشكر

المحاف!ظ،القال!فيشعرهكلنز!وذجوهذا،الحرإلقال!جنهاخصبفيوهي
.ص.....هتافصدريعاىماجتكلها

"الوحدها!راح"لمحصيدته!ييعول

،ونشأت"لوركأ)ابينالسريعةالمقارنةهذهتركنافاذأ

هـحص!ر-وابمنالزهراءدصتقمن،و!رىاسماتابرزلنجل((قالطرانشودة)1الىوفرغنا

وه-تارارمربياالحننبضبالنثاعريتعلقبعضها،ظوا!رعدهيسبل%لديوانهذاان

البشرىيرزجلوعالربفوقراحفالدلوان،للشاعربالنسبهاما..بالشعريتصلوبعضها

توارىوليلبدابحرمرحلتهني5التحولنفطةالىكلؤلفهوصولاولايسجل
نايمكنمرحلهالى،والرومانسيةالمحاف!ظةبينالتردد

التاريختعبرأمةالعربفاذاآلذيالانجطههذابهاونعني"الجماليةبالواقعية"نسميها

قهى،را!وحداصفارعايهمع،التعبيروجماليةالمضمونواقعيهبينيجمع

افيوبىصادقهوتهنئة،نشأتكمهالللشاعرعاطرةتحية.الاسلوبوعالميةالونمشاقين5منهبدمالا

انشودةواناشيدنااغانيتماالىاضافالذي،الجديداربعفيببراعةيتحركصؤلفهانثانيايسضلوالديوان

يق"الطرسودةانى"..-لموةبفنيتهدائرهيجعلهاو،الحدودبينهايليزانشكيو،دوائر

والوطننوالقريةالاسرة:هيالدوائروهذه.واحدة

هيكلاحمدانشودة"فياحيازاتبدلالدؤائرفهذه..والانسانية

العاومداربكديةالمس!اعدالعربيالادباًستاذرويدارويدأتتسعثم،ألاسرةوهياصغرهلمن"الطريق

ألاسرةتبدووهكدا.الانسانجبةوهيكبراهاالىتنتهيحتى

--،---المجيدال!حاعرعندواحدكشىءوالعالموالوطنوالقرية

فيهيلقىالاءلجة.لمحىدائرةتندأخ"كماتماما،الواعي

حديثاصدر..مهورالمنتبيتهفيالرومبىابن-ونولفيما"بالحر

ضىحاوصن"نهادج،+ت"ل!ثصاتقحميدةكازتوربمما

،هـضفييقولفهو،شعرهفيمةالس!تلكءلىألامنلة

اجزائهعا:

ر!مفت4المسريرها،قربفحىم!قم!ث
م!مهمرمم.الحنينارعى

انفاسهامنالامالاتنسم
السنينوارى

ألخيالفيفأمعنتمضى

الانامفمهغدفيكوناواشيم

الصومىاًلماسطد!دقلمدرو!ةوقيمشون
.....-السلامولد

السائرنتهدىوآلحب

17الذىللفقدرائعةقصائديانهادءرحى:فهتفت

....القتادبهجفالمرجوالفددرب

ءروضياقا)جاانرسجلؤ،لديوان،للثمعربةبالفاما

الشعر!لمفيو!هئسيجكانقيمف"الشعريألعملاعطاءفياساسياأصرالشىبذاته

الناجحالشعريالعملإكونأنالمصكنفمي.كشعر

مصوغايكونانالممكنومن،المحافظالقالبفيمصوغا

الآدابدارق.س375-ر.ل.03الثمئ!!صذأكاوالقالبهذاوراءمادام،الحرالقالبفي

التعبير.يحسنصادقاصيل

----بعفىصاغقد"الطريقأنشودة)1فينننمأتلفكط
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وصهو!ثىيل!خف!لاو4?0لأ 00 **
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ضروريةانهامنبللرغمالصفاتهوالاستعاراتهذهمنالفرضانولهدا،قنياتفكراالفنفيالتفكريكونانالضروربمومن

ناعليهكانالمذي((!ليفنسون"بالمنسبةكافيةليستقائدلكلوتبدا.الفلسفيالتفكراًواًلعلميالتفكرعنجذدرااخلاف!ايختلف

بجانبفيفوسهمفيالمكامنةانسمانيتهمتحقيقمجالفييقوووعهيالصور5وهذ.كصوروتوجدوتنمودالضرورةالمفنيةالفكرة

اعدائهم.علىالنصرفيلهمقيادتهالداخليالشكلهوالادراكانكماثماماالغنانلضفكراًلداخليالشعكل

النساستجذبىنالزرقاوينالعميقتين"ليف!نمىون"عينيان..ملابسهاوليستالفكرةجسمهبمفالصورة.الفيلسوفلتفكير

الببينهاتينفييرونالناسان.الضعفإضتابهـماعندماحوله.عنهاالتغاضييمكنلاوا"ذا

."ليفئسون"لشخصيةوالشرفاًلسمواللامعتيناللاارضيتيناًلىترجمتهايمكنمافنانفكرةانالانسانيسمعماونحالبا

للجميعتوضحان"مروزكا"تدعوهماكماالجميلتانالعينانهاتانالعلميحاولهذاوعلى..فنطقيكحكمعهاويعبر،الادراكلغة

نسصيعالمستقبلفي"ليفنسون"وبتفاؤلالانسانحباتساعمبلغمنحنةللقضيةبالئس!بةمتكامليخرتفسرهدالكن.الفنمنالتقرب

حياته.معانننتلمسانالصورةهذهندرسوانما،للارراكالفنيةالصورةمنفكرةنترجملا

اجسزاءفيمتكررةتظهـرالتي"ليفنسون)اعينيصورةانظاهرةايبهانررسالمتيالطرقوبنفس..المعلىالادراكبمساعدة

خلالمناًلمعطاةالعاطفةاولملحياةتهضيلامادييففصةمنمختلفةحكمانعلنانلئايسمحالعلمان.نفسيةاًواجتماعيةاوطبيعية

ذاتواحدفيالصورةهذهامحتوىلان..لافكاوهالعاطفيالانطباعيعنيلاهذاولكنيحتويهاالتيوالافكارالفنيالعمل-لمحتوىموضوعيا

وامحددجانبانهانقررنقولمماولثقيننكلنو!كي.قنيةفكرةلماذا:لنايفسروهذا.الفنبمالعملمحليحلانالعلمبامكانان

عبركما"الاؤكارمئبساسلة))الغنيةبةالخصالروا/بئفيجزئيقليلااوكثرابقللهذاكاناذاللترجمةعناًلحديثخطيصبح

تلاشقدالعينانهاتانبهعبوتماكلكانفىذا.تولستويمرةتحلانيمكنلاالغنيالعملدراسةوان.الاصلعا!النصمطابعة

وطقسوالجوالعاطفيالاتجاهعلىسكبؤدوراءاننشعرمسوفولكي.الخنزامقامتقوملاالخبزدراسةانكماتماماداتهالعملمحل

نجدارتكبماالفنيةالا!كارسلسلة.طةئملا9ولولىو.الوا!عيةالرواية.عملهنعرفلنينبغيكليتهافيممامناندكرةنعهـ8

معها.منكاملاجزءاًالعينينصورة...اسهوحسىحيةموضوعاتتواجهنسااًلفنيا)مملفي

نوعالاعطائهالا:الصورةصلالءنمكرلهعنيففاريعبروؤ!ذاتومناظر..واشياء..وحوادت..وفشعر.شحركوشخصيات

النن!كلذ!كبواسط"دالمعرو"ملإثاالى.!ثبرليكون!وادهمف!اروياةمنمييسمهممنهاكل..الاحداثمنوانولع..مختلفةتفاصيل

بادراًكالمشوقعن،ادثمب!اصورةارلمينافارنةااًن.الع!ورةلى،!هفط،روويدةممودتوجدبلفحسبهذاوليس،الفنيالعملت!فيق

عض/ف!اًنالغروركطهـنالهءر!ديالىة""برانزجمنبلراديدؤنروجانهاعنامر!اتملكمنهاوكلالفنيةالاجزاءمنوشجمع

ا.ذيم!ان.لي،لم!!ر)ك"يراظلألواالى*او!ىاجاو!االفرديارووءاةولقليدي....للفاية.لجريديبالطيعاكعريفوهذا،احاسيم!نافي

انياز---?ءسعاىوكأويطبببحعبتو!رهاًلا!ولي!!الصورةديالعىلىكيال!وربطبيعةالخاصللسصؤاًلاًخرىمرةاعودوسو!

هـىالمت!بينميالمنطر":بر!،مي!!كماادضاوضي"،طور!،!كبماوله!بحيههـعووالتيالهمودةببنالعلاقةاوضحانقرثدهنااءا..الفني

رووتهب-ءان"يىور"ون))عينيان.ناجحةاوكارعدةمصةواها)اليفض!ون"لشت!"فورنضربذلكنحققولكي.ف!تهوبيناًلفنان

والعكسكوتههوضعفهو.دصبح-واصرآنوديحقيفة-وصمفهال!دبيكررانه.مادييفلالكسئرر"عشرالتاسع))قصةفي

الحقيقيالموجهوريينر!ويارزياهو1!"!ادتتوهذا.صديحبئنهماويصفهما..الفلاحينوحدةقائد((ليفنسون"عينيعندائما

عجمنيلصورةالغصةفيباسهراركادب!بفعودةان.رالصورولهـفكرالصورةاًلىزنظراناردنافاذا..فوأمينكبحرتينوعميقتانواسعان

منهمكالحزيفة!بانهبلىدطلهغي!يصورةدنالبينلا"ليفنسون11التفاصيلهذهاننفترضانيلزمناعاطفيةائطباعيةلفكرةكمعنى

الداخليةابىطلسىخه!يةلنا-بينو!زرابة.ا)ةصودبمما.لفكهـه!بموهذا..للبطلالانسانيةاًلصورةوتوضحاًلحياًلفرديالنمطلخدم

-،"ا!طينأالاخربنمءوعلامنهاهـذالكن.الشخصببةهذهفيوكامنالفنانلفرةعاطفيارلناط

يجباله-ورعلىالم!-يا!لمعك!سكلدراسهالىت"سؤءءندءاعينيصورةلانخاطئانعليلاحالكلعلىسيكونالتعليلاوالفرض

نانقولاوعندء-..الاسافي")كهـ-كب،!اتجمالعن!انه-افانهيابهـتاذامضحكةو.صبج،ذاتيتحديدهيانما"ليفنسون)ا

انهانعةءدانمازمطيهزز-رو!ه،ت1)خن،لمحيالافسعانيةا!ضء-يارر.التوربمماالرا!نالمدعصرفيانسانينموذيمعاىالدالةالمؤلفمكرةكل

ومخصصةمحددةمطيةالتو.لىلمحبباةولمدورهالعميقالفنانلفهلم،جيدالذار-ةالملحظةتصبح"عشراًلتاسع"لقصةالعامالاطارفي

المعئ.+أ،،55لدومينواسععانانهمالوكماالبطلعينيوصفانذلكعميقةبمعانيمحملة

كنمط.ان-ءانيةتخصياترعاملمعانيسجبايدرو)وجيةايانالاالافضلومن،فرديتهتحققلافوأمينكبحزفين.نماماوعميقتان

الخ.!لا!يوروالاخ،المحامونوال!مياسبونوالاكتصاديونمالفلاسفةهاتينفان..نموذجهعنالمؤلمفادراككلهيالمصورةهذهلكون

!تعاملونمهمولرلمك،الانماهـالانسانجةادراك"ءباشمرارينعاملونيرونهالاربمااشياءميهموتريانبعمقالمناسالىشظرانالعينين

ةماعيالاجالادراكان.الانسانجبينوالوء!السعلوكاًشكالمعابفافيتحديقهما.كماشةانهمالوكمااًلافسانتلتقطانانهما.انفسهمهم
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الاخلاقيةا،وجهعلىتعتوكيانها.فرليلنمطوانماانسانيةلفرديةاك!الشخصيةفيماابرزمعنتعاملالمواقعيةاتاريخيهللنماذج

للنمطومطابقاايجازفيوالطنيعييحدث)نيمكنوماوالعقليةاًلانسانيةالشخصيةوتعطى.معينامجتمعفيالناسمنجماعةتمثل

يقدمهاالتيالشخصياتفانهذهمن،اكثر.معينمجتمعمنالمعطىفياينولمكن..للنمطالعلميالادراكءنتشنمفالفنفيص!ورة

كلنفسهاعنتكشفانيجببالحياةومعرقتهلفهمهكانعكاسالفناقالانسانيةللمعرفةوسيلتيننجدوولذا؟الاخننلافيقعالحقيقة

.واحداموقفااوفقطمحددةجرئيةوليس،واًلمواقفالافجاهاتالاختلافذاهدائماليس؟..جنبالىجنبأوتتطورانتوجدان

المحتوىانبل..فقطالت!كلفياختلافانهلوكمااليهينظر

لفهميرجعانبالضرورةي!نيلاالفنمحوىانصرضج!سبق.مماالادراكبواسطةلموضحالنمطيةالشخمهيةم!وىان.ا!مهو

الاولى:ا،كانففي..المشخصيئوعقليةلوجودالمحددالواجب.لملنمطالانجنماعي

حاضرةليستانها..مستقلاشينشابش!تصانبشةالافالشحصيةالادراكءنالفنفيالنمطيةللشخصياتتختلفالحقيقةوفي

..واجتماعي.ناريخىحقيقيمحشوىعلىتحتويانها..ر،-تمرار.الشكلوفيالمحتوىفيللنمطالملمي

هـ-!الادشمافيةار%ررصيات،لاحظارحقيقيالفنان:ذلكمنوابعدانه!الفنانمهمةانالسياسيالاخلافيالعملفينجدونحن

خلاقةوضروريركأمعينةصورفيوالمجتمعالطبيعةن!وافجاهانهامصةلمففيتكمنالم!مةالنقطةنجدالروايةوفي.الطب!يةالانماط!يدرس

بالطبعتختلفالصورهذع.انالانشيصمودها؟لش!والطبيعةللمجتمع.الانماهـالمعطاةوسيكولوجية،الشخصيهةتحليلفيالمعينالوضع

وفي.وللطبيعيةالاجتماعيةللظواهروالؤو-صهيةالعلمميةالمدركأتءنوجهاتخلالمنتحللالادبيا!عملفيالانسان!ةوالانماط

لوجودتهمةالمجالملاباتفيوالطيبعةالمجتمء"قديم.إماد:لفنا.مفهومةكفردية"كليته"فييفرسوالمشخص،ومختلفةفررريةنظر

وكنتيجةكفهمألفنمحتوىنعرفانالممكنوامن.الانسانيةالتن!خصيةللداتيةالكاتبلادراكبجةهيانماادفنفيالمنمطيةفالشخصية

المجتمعمعالانسانجةالنماذجومحتلفالمنناقضةالانسانلعلاقاتئابتة.مامجتمعاتمثلالتي"لانسانية

.معطاةلحظةفيوالطنيعةالشخصيةبهانعنيفالمذانية.كيرةتعن!يةمقدرةيتطلبوهذا

نماذجبعضفيهذانلاحظانيمكنلاالعلاقةهذهمثلوفي.الاخرينوامامبينوحدةنسيجتجعلهاالتيوصفاتهابمميزاتهاالجامعة

عاديةشخصببات.فخلقانيمكنلاهذامنواكثر..والرسمالشعروبسينالانس!انيلملنمطالدإخليادكلتوىبينتغرقانيجبولذا

المعمارية:الاعمالفينلاحفانويجب،المعماريماالرسمفيانسانيةوحدةيرمثلالمحتوى..المحتوىهدافيهيجسمالذكيالنعكل

..المدينةلمبئىالاكبراطوربم!الاسلوب..ادكاتدرائية..القبىبمالمعبدوموففه..والاخلافيالسياسيكالاتجاه:المتعددةالنمطاًتجاهات

المعطى.للمجتمعوعامةمشخصةكصورالخ..المشيدةالصئاعيةالمبانن..كافرادوادناسككلوالناس،واامنوالملم،والعملءلطبيمةمن

والمجتمعالانسانيةالشخصيةمنكلاءتمادمدىتحديدوبمعرفة.الخ...المختلفةوالاحاسشى،الواجب..الخاعةوالحياة

تقومانتستطيعلاوهامةفروريرةغظيمةوهي!غةالفن/شكلالاخرءلىطبيعيةزتيجةهووانما،الصدفةنتيجةليسالمحوىوهذا

مبانترةءبراوكلبائنرةبرقارنالخقشقيوالؤضان.اخرىورمةايبهابالوامعيحددانه.الشخصيتطورخلالهامنالتيالتاريخيةللظروف

شخصيةعنحقيقيد.ثالى"عطىزءنؤبوالمج".ء"لانسانبجمنانعلاكةللنتضصيةخلقهفياًلدن،نهد!انالشخعر.يعيشهالمذيالاجتماعي

امعالحقيق!بةألانسىانيةالعدلأقةوبينو"فض!بطةومتجانسةنامية.المته(ددةوانجامد،.وهامكأواها!.طهـرانماامعينمجتمعفيا!نمطية

وا!طبيعة.وا(برش.عالاخرىا!-محصياتهـددديلشأئمةانترصيةالىءأصسةألىالسمتكونالحياةفي

برصدقوإوةء-حوبربئزو!-أورلم!او!،لونهؤواءدفى/كأبتالؤنان.لا(مهملاءمة"لملألم"أشكالدي.لة!مانيرجبالفنوكل..الافرادمن

تغوؤلموإ*ونالابرماعيالوضعليء!مهالديا:4دواادو"فيفىا"وأض-عهقنيءلاياكهت-يىلىولهـذا.*دا!صىالىالمحتوىليظهر

،.!فى.الأف)كءىءهبزةالىءة.ميد،د!ولور.\وضحظلدكل.هـت،?فةغبرت،صرعلىي!"!بمماالاسمهدأبر-شحق

بغلمة،محدداإكوناارحلةهذهؤ!يالى!ئأنوف!يرانا)وأة.حومن..جدافر،ر؟ادو!وفىاور.اء-لىالىسى..ا)!ء!وع!لية!لموك

التيادفكرة..لي،لمجتمعالاز---صانوءلملأ!ا!الاد*ءإنءنورر.ر4وو"دمانه-"ء--والعن1)ـوالع،1أ)مالعيبئان.مهمةالصفرهالفقراتحتى

وهذا0ب"شط-بماكللمحيابر.خعاواا*.اذج/وة".صحو!بماءورا.و--4رء.دمغبراوعرة-.4ار4!تال!!ينغبرلثوذاان،.كنكان(1توأمينكبحرفين

قيادة،جمللاالذياًافنالىحالكل.بر-"ط-،،ذا:2"-رطير-،ت-لموضحواء-ص11لبهر*--ون)الغبركازرالوكأصيهالنتميزاتمنكميزةمهمة

المفنيالابداعاساسهيالني،نالازسءنالؤئلآفيدكرةان.وكر؟".الاولىاررالضرورإمنالشعاصيلهذهلص:ءالشخمبةهذهفي

نضعفانوفاان!ا6لمستحيلومن.ا!هكريةا!هيادةهذ؟له!!ان4ءببر".برانه..مورة"4وظف.لودبماالفئفيالروائيفا!نمط

يكونسو!خاصامتالالكنالاردرو)وجىاتلووم!بببنر،لةنصاصا!-كياءضله"ااوجا!او،1ووردةضح9ور،"اكصرصلكوينكلويكشف

.ا"الحاهذهميململازماالطبشع!ةو..وا)كأصو!كلبتال!.وءش،ررب!51وتنأقضا،"،تعقدها

تمياساليبهامنكيركلاًل!د؟غهاءرألى.اليةاننعرفنصن..والاطؤالالنساء..وال!لممالاخلاق..والعمل

المجتمع.لذلكوروصببةماديةمتطلباتبضلمه!االاور-ءرابرللمجمءا!ز،!والالجاه-!اتوالاحاورءصا(محى(ءرلع*سادفنيهالشح!-ةان

اخطاءونهافيةخاصةبقوةيروضجالرأسمالبةارالادفيالرديرتوالفنلا؟!الاصوالى--ءار-يوض*4وبوة-حالادر؟كا"ا..معينلزمناًاتعددة

والسقوطوالانهيار..الرداع.إعرياذياالهنلانهالمجهمعذلكاوبعه!دلوضحش!صيةايان.ائؤ-ءث!واوالاقتصاديوالمقانوني

توىمنبالمرءلمالانسانجبةللتءصياتألررو-تفيوالالام..الروصيينمنفصا-فىءير"4كحفيآلماللللتر،!ا!مى-،ورء-ةا!هصورةقصدبغبر

.ا!المراسماالمطورالشكأصياتديليىملمورر!وهدا.الاصرىاتراهـا.وهامعومهءدة

نتابلن،نياراكي،ريرمارك،جرينجراهام،جواي!هةاعمالى،ناليالغنىاًلنمعرابطالكلايفاولكنةطه49المسرصشاوالروائية

.نكتحفالغربيببنمشاهبـالفتانينمنونجرهم..كلإيرررنجه،ششكادبممارصعةازرمطتوويرهلصظاررالا!"ءوارهوكبما/ورهللاانذكياتقص!ر

مجمو!م،فيوالناسألانسانيةا&مضصيةعاىالرألىمايى"محدوانللنم!الةنيواكضورللنمطلعمليم1فالادراكهذاوعلى.الحياةمن

نجدولهذاً.اًلئاسوتطورالحقيقيةبرةللحراشكالخلمقءنومحجزهاوت!ريرهامهادتحملالشخصيةان.المحتوىفيالبدايةمنذيختلفان

بطريقةالرأسماليالمجتمعيدينلاواًصد!بماعملتحدإبالصعؤبةمنافىحاوفي..معينم!معتاجهووالذبم!المعينالانسانيالفرديللنمط

باخرلى.اًوسورةةتصشموهزره.للئمطلفهمالنفسيوااًلتحليلكلنكمنالنقاطنجدكهذه

نجد"عشرالتاسعء)وادبصف!فصقىالىاخرىمرهزكلودوحينماانالضروريومن.كاملارلمورهاوةومانبىمكانهاشرمبباتخلق

الموصوفةالاجتهاعيةالظروؤءان.وءدهنت!ةوحادةواضحةدناووماتممتتلةالشمخصية.دكونلاالحقي!قيا)ؤنديانهعلىا!فقيننكون
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النتاجكليقدماًلفنانيعلنقدفهو.الواسعةمعافيهافي"فن".الانسانيةللشخعببةتمامامماديةظروفوىنهاتظهرالروايةفيبقة

جديدةمواضيعتنتجوالتيللانسانالخالقةالمعرفةدواسطةالمعطىاًلمريرالصراحان.موالامنوالوهـوءللراحةأبممادلالةهناكولاهنالا

)العمل..الوجودمعاني..العملدقائق:الطبيعةتتنجهاانتستطيعلاطبيعتهبجمال"ببغنسون))ةشخصنجرالوضعهذاومن.قائم

ومنوالشعر،،الموسيقى،الرسم،اًلمعرفة..البناءفن.."الفنيوانسانيته،واقعالهتفبرهووحدة،وكمالهالغنيةوروحه،الداخلية

الفنانانوهـيارسطوفكرةندركاننستطيعالفنيةالاعمالهذهخلالشخصيةمعانننحتويهاالتيالصسفاتتعمقهذامناكربل.العملية

الطبيعة.قخلقكماتما"،اًر"اي..اللإ-مةعمليعاكىنحن.معهاالمنضامنينالجما!برفي،جذورهاالجميلة"يىفنسون"

التحدتالسخفمن،كونوالموبقىالمعماريالفنحالمةوفيظروفمنوبالرغم،الخياةواهشقةالصعوباتمنبالرغمذلكترى

جدوراًسميمفونيةلايةأوعو-؟رةلاقينجدولا!النقلاوالمحاكاةعنفدرمنونرفع،فنيمةتعطىاثورةجووص!قوجد،بئالثوريمراًعهم

فيه:يقولالذيارسطوفعببرسننعملناواذا.الطبيعةعئدمعانياو.اًلروايةشخصيات

اًلوؤتنفسوفي!/مكنلاابضاهذااننجداًلطبيعةيكملالفنانعلىالمبئيةالدرالةبدقةويعديفهمانهوالاولالفنعملان

هذءفيمابكلالطبيعةعمل،ء،3-انالموسبقىاوالمعهارينجدالضروريمن4جعسلالذيهووهذا.والمجتمعالقردلمشكلةالصور

الصخورإخل!الذيا!كملذلك،نئج3،جا..احاسيسمنالكلمةالفنبينالضرورقياًلعلاقةلمقادنةالعميقةاًلفكرةلانالفنوجود

تناسقبهدوءيخلقالذيالعملدلك..الاشجارواوراقوالمكهوفاًنمتساويةببرهئةالممكنومن،متصورةنجرالاخرىوالايديولوجات

...الانسانكلامالىالاءواًجاصطشابءئالمنباعدةالمختفةالاصوات.الانسانوتنفسالطعامبينالهامةالعلاقةسعرقةنحاول

يحاكيللبناءفيان""3رواد،دلا))لاح!وؤد"ال!لمقيحاكبان"حقهنلاحظانيجبضرورياًلفناننعتقددمناماهذامنوابعد

فينجد.انيمكنكهؤامعبرومثال"الغاباتوظللألالكهرفالانسانالئمئناطمنالفر!دالنوعوهذا.بالصورتفكيريانئكلايأخذانفي

بنيتاد!ه!الصضرةتكملكانتاقيالولىء،ىايعصورقلاعاوقصور(نيةالاتللثصضصيةالعامةالطبيعةواظهارلالتقاطالقدرةلديهالعقلي

خلقنها.اك!للطبيهةاًلمعاكاةذةءبرةهياءوؤتنفس!وفيعلبهاسوفادراكأيفانوباتابى.بالمجتمعوعلافاتهاالمختلفةاشكالهافي

بمحاكاتهجدبداموفولحايضلمقالممماديان:القولويمكنوضعه:معينلانسانمختلفةبأوجهخاصةمتتابعةكأفكارماديايتحقق

الامرنرىانيمكنالأولىالنظرةومن.شياينسخلالمكنه.للطبيعةنحوا.فجاهه،وتعليمهاًلاخلاقيةمبادئه..اهـياسياًتجاههالاقتصادبما

دفيقانموذجايشلمقامثلاقالئحات!الاخرىللفنونبالنسبةمختلفجدالصورةفي..وهكذا..الطبيعةنحووشعورهو(عقلينه،اًلجماهر

،تلمخلوفموراًهناكانءيرج!/باليسموضوعهولكنللانسانشرادهـكه"م..كو-دة..الاقكارمنكسلسلةالاجزاءتضربمالفنية

البحر"عروس1)"،المهولابو"،الغاباتاًلهة":تمثلوتماثيل.بهاومعرفةللشخصبية

عملالفئانيكمل"،طري!عنجد.،!ةموضوعاتتمثلفهي..جراوهلمفيا،حبحبالموضوعهوء،ننالافال!ب/!ونانالاشياءاهمومن

اطبيعة.اركلالشخصبيةفيهماتتحققجصسينبينعلاقاتيكونلانهالنافحالفن

ككلاًثنمثالبينا!ختلافعنكثراًوالفنانونالمصقادتكلموؤدفيللبحثيقودنالنبالظبعوهدا.فاتهاوصواًنجاهاتها..وجوهها

المعاشةالحياةمننبعاؤتراجمناكثرلبسوالتمثال.اجزائهوبينالحياةحقائقتما،مانفهموسوف.الحبءلأقاتمنحقيقةكل

اًندمكانالصعوبةمنوليس.الفميللعملاًلفرصمةالفئانتمنجلقيلاسوفطالوقتزفسوفي،وتئاؤضا.زهاالمخطةبيولمهاونفهمالحقيقية

.المفئانمننضطبهاالىتيبىماطة1و!الدقذ2الانسانوجهخلقيعادبكلالحياةوحدةوفي..اعماقهافينفسهاالحقيقةمنجاننانفقد

،انازميلاًلفنانالحياةيتئفستمثالهيجعلهيانللنحاتالرئيسيةانالمهـمةكفرديةماشخصانقدرانالمستحيلمنيكونوسوف..وجوهها

ذاته.النحتفيالمحياة/واصلليجعله؟نمثالفيانالاتخلقيعيدحقيقةشكلفيالفهحمنبنوعته.رناالتيالفنيةالصورةانها.منتقاة

بقدرعقليةوقوةمقدرة،نجطلبالذيالش!لقال!انادراكيكمنوهناموضوعالىداًئماالفئانون/بودلماذا:لئايفسروهذأ.مستقراة

ذلك.تحقيقفيعنايةاًلىيحتاجمايصنعاخرىبعدمرةالفناناًنالعصورمرعلىنجدونحن؟!الحب

انسانوجهويخرجيبدعحينماضرورةاكثرالخالقالتصوران.وصغاتهوامقدرتهقواهبكلالمحاولةهذهفياًلانسان

حيبالذاتلانسانحتىنحتينضطيطفيال،مللكن..الوجودالمىما

حياةيتبعهانينبغيجد./!ةموضوعاتخلقان.خلاقاداًئمايكونويظهر،والمجتمعالشتصيةبينالعلاقىتيدرسالفنانان

اميكالانجاو-..الاءريرقتماتيلء!"ء،!ذا؟الموفوعاتلهذهخالدةشكلفيالعلاقاتهذهفيتحكما!تيللقوانينالتاريخيةالحقاثق

.الابرالىوعاثستفتنفستوميوخئا..ميونر..رودين..شاببنظاللفهذايعنيالفلسفةفي؟الصورةامعنىمالكن.الصورمن

الصورةفطبيمة:ورف.ج!هامةألةمساًلىهذايقودناوسوف:دلكمنأضيقباحاسيستستمملالفنومن.للانعكاسحالةاي

الفئانارتغعلماهذاتنمولوادواتالىمجزاةاوأمحددةليستالفنيةوانطباعا،صادقااحساسايعطىلمحنيعملفيللمعرفةتجميعاًلصورة

تماثيلان":رينواراًوجستبيبر"الفنانلاحظوقد.تهخاء1قوقمتكاملويخرناقصايظلالتعريفهذاكن.حقيقةاوموضوعلفكرة

انهاهوتركهالذيالانطباعلكنتتحركلاانهامع"الانتيكه"صانعياًلتياًلصورانتعئىاقيالمباثرةالح!قيقةالىكثرايشرلالانه

ضروريةتخصهاالتبمالحياة..انحياةهذه،"تتحركاًنتسشيمالتصوربينالتفريقفييفشلانه.دنيتفكرهيانماالفئانيبدممها

روايةفياو..تمثالفيالمخططؤالشخص.الفئيةللصورةجداللحوادثالصغبرةوالحواديت(الموديلات"والرسممثلالمعطىالطبيعي

منواكئر.المستقلالتصرفمنتمكئهالتيالقدرةيظهـرفيلمفياوالتيللفكروانطباعاصادقااحساساتعطىايضاوالتي..شابهوما

نايستطيعالذيهوماالسانايعطينااًلذكطالحقيقيالفنان:هذامحادثةفيخبراتهتحهـىمالانسانقصةذلكعلىومثال.الاشياءفي

ميكالانجلواعمالوفي.للعملوالخارجيةاًلداخليةالحياةلمنايقدملكن.نفسهالفنبمالعملعنيقللابقدرتحركنا..رسالةاو

والصراحالحركةنتلمساننستطببعرمبرانتتخطيطاتوفي،وروديئطرقعنامنفصلةيخرظاهرةانهلوكمايدهسانيجبلفني1التصور

اًلانسانية.والمعواطفللرغباتوليستعندهةالفكرجسممقامتقوموانها...ذاتهالفنانتفكر

العلمطريقعنوصفهاالممكئمنالروحيةالانسانحياةانالطبيعصةفيهوكماالفنبتصورنيداانيجبهناومن.ملابسها

التصورهذامثللكن.ماله3وورغباتهاتجاهاتهلناستضعوبواسطته.اًلانسانيالخلقلمحاولاتمحردشكلوانه..انتاجيوكئشاظ

ألوافعي.الفنانتصورلنايطمسسوفالعلمي..ناقصفهمللطبيعةمحاكاةالفنان:أرسطولقولالمكلاسيكيةفهمان

غيرلاوصالىالخياليالمخلقحالكلعلىتعنيلاالواقعيةان.نقلللحياة.طبقالاصلصور..دقيقتشابههيانالمحاكاةوكوزهمفهموا

خيالية.حياةيفرضلا-الاخرالطرففي-والفنالحياةلواقعمطابقةاللفظةيوظفبوضوجارسطواًن.تشطئتهمالى،بىعوناالذيهو...
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انتجتهااليالقوانينويفهم..جذورهاويظهرملابسهاعنهايطزحبواسطةخلقموضوعاالاليستالفنفينراهاالثيالحياةان

وجودها0يطمسفسوفوالا.حقيقيشيءتناولاخطاتقدتكونانالضروريمنوليس.الفن

للحياةبالنسبةصادقةوتولستويشكسبيرخلقهاالتياًلصورانوهذه.كحقيقة..موضوعيوجودلهشيءكأز،1تتلقىفالصورة

الجذورعنتكشفالتيبالفكرمليءخلال!منتظهرالذيم!اًلعمللانه.الفنيالعمللفهمالوحيدةالطريقةهي

يحشدانبامكانهانسانايان.ذاتهالاحقيقةالداخليوالمحتوىيصبح..الادبيالفن..الرئيسيموة-وعناالىرجعناواذا

صفةيعطيهاانيستطيعالذيهوفقطالحقيقيالفنانلمكئنفاصيلايضطيحاكوندالكتاب.الادبىعلىمنطبقاالنتعنماقيلكل

وفهمدراسةعلىكليةتعتمدالصورةحياةاخرمعنىوفي..الفن.الطبيعةاعمالهمتكملماوغالباةجدباموة"وعاتويخلقونالطبيمة

ناالممكنمن:بقولهووضحهبلزاكفهمهماهوذلك.ل!واقعالفنانجارجاتنوا..الالهبةالكوميدياصود-الالث-سبيلعلىولظخذ

كتبانيمكنوحقيقة.الانسانيةالتصرقتبعضكوصيحكتابيكنبوانتىءا!..بلزويوتوبيا..الت!يطان..ماوست..ونبتامرويل

..سوريلجولينورذد..."هملت"تصرداتلشرحكبا.خلق!عنالمطبيعةتعجز"وضوعاتبازاءنكونفسوفماياكوفسكي

العميقةللمعرفةشكراولكن..مليخوفجريجوري..راسكولينكوفهذهترجعمعاصر؟كلمناحسئارسطوفهمالذبم!"لمسنج)اوالى

كلفيالناسلهؤلاءوالخارجيةاداخليةاالحياةنرى.نجعلناالتبمتصوداتئاءلىيمستولميالحقيقيالغني.العملا.بن":الواضحةالملاحظة

تطورها.مراحلفردانتاج.منانهعلىلاالبهولطرخالقهقه"نئسىالذيالحدالى

لمكن..بعمقيحركناانالممكنمنح!قيبطلعنماتقريراانلاحظهمانلاحظانمهماوشبكون."ككلانطبيعةاًنتاجمنوانما

يتركنافمعوف..خلاقفي..مبدعنجبىكاتبتبناءلوالتقريرهذاعر!-تاًنني)ء:إقولكتبلقد..عملهبخصوص"فهدنقسطنطين))

بعصقلنا،وضحلاعندمالكذ../حدثلمكاشبخاوئنساكنيناًسطعتلكي".."اًلروسيةالحبباةمنالحقائقمنكث!اواعرف

تختلفهالموضوعاتلكن..مدهثصاهذا،بمونو!د.ؤعلا*دثهذاانهذابعدفهل،تصوراتيمنالعلياالبحارفيلابحردفتياوجهاًن

وعندمايضاف.الحياةالى/ضافعئدمااًلصدقبينتكمنالاختلافونقطوحتىبل،حياليفيامابلهماوارهملىمافاسفيافكراناستطيع

وقعتءالحارثةانهوتحتاجهماكل:الاولىالمحالة!كبما.الفنالىالسوالوضعهوهذاً.."قهـعاشانهالاقلعلىيظهرالذيهدا

يخرجلكيالفئانعلى،اًلفنحالةفي:الثانيةالحالةفيلكن..ؤكلللايوازيوهذاً...لمتعيشتبداجديدةشخصياتيخلقفالفنان:المحكم

وافية،دراسةويدرسهاوجوههاجميعمنالحادثةيفهمانضخماعملاالواقعمنيسيربىابطالهفي؟فكرلاالفنانميهانجداقيالاعمال

بيننا.وتحياتتحركالفنانشخصياتسنجدهـرزاوبعدلناويقدمها..لانماطهالداميالمحقيقي

اهميةفي..النهائيالىتحليلفيتكمصالاخباريةالكتابةقيمةانتوهـةويالكسي..لسصوف...بوشكين..لومونوفان

امعرفةوفهمعمقفيتكمنالفنيالعملوقيمة،المفافقيالحقيالواقعبيرشخصيةجهيعاخلقوافدسيمونوفنيكولايالسينمائيوالممثل

القصيرةكالقصصاًلعظيمةالاعمالمنكببرافيدولوذا.للحياةالفنانوملامحها..بخصائصهاةجدررشخصيةكان"بيتركل"لكن.الاول

ذاتهافيأببهاننظرحينماحوادثعلىتحتوكماوتشيضو!...لموباساقالحياةالىتأ.ننمرةكلفيالشخصيةنجدلماذايفسروهذا)الذاتية

نقلبانيجبعميقافهماالفننههمولكي.اهميةبذاتليستنجدهايوثروهذاالغرديةطبيعتهيملكؤنانكلانذلك..(ومتكاملةسشرقة

.الخلاقلننقكركشكلضروريةالحيئالصور:ونقولاًلمشكلة.يخلالهالذيالموضوعفي

يخرماروايةفيللشخصيةالفكرةومحتوى"الحياة"اننجدونحنإ

تمامافهمهماهووهذاً.البعضبعضهمايكملانلانهمامنفصلين"الواقع"و"الحياة"تخدماًلقنفيالصورة..وهكذا

اخذتاننييتخيلونالنقادكاناذا)كاباتهفيتولستويليوووضحهالتماثيلفيالمخلوقين"الناس"ان.حقيقيةحياتيةبظواهروتقومهما

ذلكاحبلانني"كارنيا))واكاف"بلونسكياو"غراءوصضفيمعنايعيثموقوكانهميبدونوالافلام..والمشعروالقصص..العظيمة

منسلسلةلتنظيمبالقوىمقوداكنتانيذ)ك،!مخطئونؤانهـمفقطفعلكماحياتنايقيموننجدهمبل،مكافحيناومسرورينجنبالىبنبا

هذهمدركاتكلتوضجانالممكنغرمناًفه")ضافثم.."الافكار..فاوست..كروزوروبنسمون..كيشوتدون..هاملت

وصفبواسطةعملهيمكنهذاولكن..عد/بىةبكلمماتالافكاروجريجوري..كريستوف-جان..راسكولينكوف..بيزاخوف

."والاوضاعوالتصرفاتالشخصبيات.ميليخوف

موضوعاثجديدة.خلقالفنيالعملفياورهورةمنليسوهكذااذاإ"للغاسطحياسيبقى"المحقيقيةالحياة"صورادراكلمكن

نجدأنيمكئالانسمانقضايا.رخصالاؤكارمنسلساكأقديمرةوانما؟االحياةهدهؤ!متكيف:الاولى.هامتينمسألتينحلفيفشلنا

كالت.وكماهيكماتماماحيةشحهميات..جبىبدةموضوعات؟!الفنانافكارجسدمقاممعاشصورةتقومولماذاكيف:والثانية

فقريباورائعاكاملاوصفا((وتويب"/هـطبا"اناكارنت،))!ياًنهماالحقيقةولكن.مقاربينيخرالسؤالمينهذينانيبدووقد

الفوطهاشزعاركادافشاتيفان":الفداءمائدةعلىلاوبلونسكيانسابقاوضختشالقد.واحدةمشكلةعلىويحتويانمئفصلينغرو

ثممريجوضعفييديهووضع"صداره"بينطرفهاوادخلالمنشاةيعكسانعلىالقدرةنعطيهوهيا)تيالفئانلفكرضروريشكلالصورة

سيئا!ليسآه..."الخلولام""الاويستر"اكلفيبدأالنقطةهذهنبرزانهيالانومهمتنا..والمجتمعالفردبينالعلاقة

بعدالاخر..واحداوابتلعهصغيرةفضيةبنتوكةالةلوفالصرفييزيحوهوفنيوفهمفددةبدونخلقهايمكنلاالواقعيةالحيةالصورةان:وهي

علىومرةليفين""علىمرةاللامعتنينعينيهينقلوهو.اعاد،سيئاليسالمشاكلعنيتهـلملمبصعوبةنجدهقداوفنانانجدلاونحن.للواقع

نرىلىئنمافقطليسمدهشةهئاالمبدعةالصورروعةان."التتري(اتعبلاسوف":يقولوبلزاك."اًلفنصدق"خلقفيتواجههاًلمتي

ونكادالوصفونحسبعمقنشعرلانناولكن..خلالهامنونسمعوسوفيكونانيمكنلاالطبيعةصدقان:ألعبارةهذءاعادةمن

.شبمءكلنلمسفالحقيقةكتابالىتحتاجلاالطبيعةان..اًلفنصدقهويكونلا

فيالانانبعمقيفكرتولستويانذلكمحققةالصورةحيويةانقرببةواقعيةحادثةجعلحالةوفي،وجودطلحطةمنذواضحة

..الاحاسيستفاصميلكل..والخارجيةالداخليةحياتهلناويظهر0"جنورهاكنيكشفانالمؤلففعلىفىعملفيالوأقعمن

وبدأمريجوضعفييديهووضع..المنشاةالفوطةانتئىاوبلونسكيالطبيعةفيالحقيقةان..مكالهفيوضعقدكلامانجدهنااننا

سيبتا..ليسوقوله..الصغيرةالفضيةالشوكة"يسترالأو"اكلفي..معينةطبيعيةلقوانينتفاعلاتنتيجةانها.وجودها.لحظةمنذواضحة

تحققانيمكنلاالتفاصيلهذهلانمهمهذاكل..اللامعتانوعيناه.وجودهالحقيقةعائدوذلكالشكعنبعيدحياتهاان

بلونسكي.اوشخصيةوادراًكدراسةعمقبواسطةالاانيجبوالفنان..وتوضحتشرحانيجبالفنفيالحقيقة
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واًلعمقبالقوةتقاسالحيوية..مستقلكنوع..كشيءالشخصيةيأخذوهواوبلونسكيصورةليعطييكنلمنوزستويهدفان

اًلروعةعدمان.المواقعمنالاخذعلىومقدرتهبالفئانالخاصينتمثلالقصرةالثلاثالجملاًن..غداءهيتناولكيفاوفقطنحذا،ء

هوهداكل..وألجوقاءاًلضعيفةا!رواياتفيوالتشويقوالم!درة.الروايةفيالمختفيةالقنانلف!ةاننقدمةالخطوةوضرورةاهمية

يستذلالغناناًن.الواقعيةالفنيةللاعمالمشابهةغريجعلهاالذيالتيوالمرفاهيةاوبلونسكيفيهيعيثساًلذيالمقدساًلشكلتبينازها

ولكناقكار.ليوضحلاحيةواقعيةشخصياتفيالماديةامكانياته.الطعاممائدةعلىحشعظيمانهوكيف،بهتحيط

فكرةلناتبدومتطورةشخ!-كأامامنكونوءندما.ا.بضايوصلها..حلقةفقطجزئيةلمحظةيحملالوصفهذانجدانئاوطبيعي

بالحقائقالافكاردعمفيأ+!ا!؟!أ؟أالعلماءمعمتفقةالفنانلممننصلةليستال!لقةهده.،الافكارسلسلةانطباعاتمنوحيدة

شخصياتهلجعلكمحاولمةالفنيالعمليبدأالفنوفي.والخبراتكماتماماالزذاءمشهدفيالمعطاةوليفييناوبلونسكيبيناًلمقارنةعند

افكارهويدعميشرجهناومن.المجتمعمعآلدورلتمليلجديدمنتقومالسيد.هواوبلونسكيتجعلاكيواللاحقةالسابقةالاحداثمنهي

حثالذيلميسيقدمالفئانوكقاعدة.والانسانبالمجتمعالخاصةانها.المؤلفافكارتطورفينتلمسهااقيالخطوةهذهمنواهم

الروائيين-تى.يحثاوصثبربمونانيمكنماولكنفقط..ليستهذهالتفاصيلاللامعتينعينيهاوالعبزيرةاًلفضيةالشوكةيست

هيقوامحدهمقيخذواانمناجمثريعملواانيجبلاالتاريحيينكانهوكلشيعلاهداكاناذا..اوبلونسكيحياةمدىكرقاههةتبينالتيهي

شخصيا.نهم.واحاسيسالحوادثتفاصيلإخلقونذلكبعدزم،الحقائقالقدرةلديهمناكللانالفنيوالخلقالابداعمناسهلهوماهناك

متماسكةوحدةطياتهافيتحتليحلمتانيرمكئكاناما"القاعدةانيعيشاوبلونسكيان.الشخصياتزتصرفاتالدقيقالوصفعلى

."الفكرةومحتوىالحيماةلتصورقلينمستاتجاهينمناوجهاوولملناوفدم..كليةصورفيلناوصفه.لولمستويلان

حالةوفي..الحقيقةخلق.بعيدانمناكثر.بعملالغنانانالىحياتهامحتوىمعلكصخصيةالخاصةوا!تجاهاتالتئاقضات

حدثتتكونانيمكنجد/بىةحقيقةالفنانيخلقالطبيعةعملمحاكاةاوبلونسكييتناولكيف:وصففيتوهـتويويبين.الجذو.راعمق

يمكنجديدةحقيقةويخلق.فعلاحدثتانهاعلىترىانيجبلكنيبرزهانه..اوبلونسكيحيساةكلويقدريفهمانهكيف-غداءه

غالباوهذا.قوانينهاويكتشفالحياةالفنانيختبروقعتقد.نكونانحنقكانهناومن.الانسانلفرديةتارإخي.نجمعفي..ككلالينا

يجعلمابالضبطوهو.الطبيعةعملمرارالتاوبتك!يليسمىاماوصف.مجردهولاوبلونسكيوصفهرأواالذينالنقادعلى.نولسبتوي

الغن.في.فظهرالعاديةغرالاتجاهاتاًلمشخصيةتجعللكيكانت..ذلكمناعمقكانتتولستوينظرةان

الممكنمناًلتيالمحقائق:حققئقالفنانيخلقعئدما..واجمالاانلفكرةطبيعي.نعيبرهيالتفاصيلوكل.وتحيافرديتهاتتحقق

.الفكرةومحتوى"الحياة"يعطينا،حدثتقدتكونان"أناكارنينا"شخصياتمنشخصيةلايتعطلمالغذاءمنظرمقدمة

كبحر.فبنالعميقت!ينالوالسعين"ليفنسون"عينيصورةوفيالفنانيناعمالفيكماتولستوياعمالفي:يقولانالمرءوبامكان

معا.التقديرينفادييفيعطيناتوأمبن..كلحياتهاعرضفقطتحدمتفاصيلنجدانالممكننجيرمنالعظماء

فيواحداغرضا.بحرمانلازهمامنفصلينفيالاتجاهينهذيناناوبلون!مكيغذاءنعيشيجعلناتولستويان.معنىتحملواقعيةجزئية

.بالصورالتفكبرنتاجانهما.الفنيالخلقالافكاد.سلسلةمنمعينةحلقةلتقديمضروريهذالانحقيقيكشيء

زرنمسةتولستويافكارلانالحيةالواقعيةالدرجةمنهنااًلردان

محمودالفتاحعبداًلعوبزعبدا!قاهر"فياوبلونسكيشخصيةوتكشف..القلبالىتنفذ4الىننصو؟رير
الوهـص!عبدا!لهوعبدجويةالىننظرانالخطأومن.وتناقضا.فهاالداخدية!تجاهاتها
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واًلعمقبالقوةتقاسالحيوية..مستقلكنوع..كشيءالشخصيةيأخذوهواوبلونسكيصورةليعطييكنلمنوزستويهدفان

اًلروعةعدمان.المواقعمنالاخذعلىومقدرتهبالفئانالخاصينتمثلالقصرةالثلاثالجملاًن..غداءهيتناولكيفاوفقطنحذا،ء

هوهداكل..وألجوقاءاًلضعيفةا!رواياتفيوالتشويقوالم!درة.الروايةفيالمختفيةالقنانلف!ةاننقدمةالخطوةوضرورةاهمية

يستذلالغناناًن.الواقعيةالفنيةللاعمالمشابهةغريجعلهاالذيالتيوالمرفاهيةاوبلونسكيفيهيعيثساًلذيالمقدساًلشكلتبينازها

ولكناقكار.ليوضحلاحيةواقعيةشخصياتفيالماديةامكانياته.الطعاممائدةعلىحشعظيمانهوكيف،بهتحيط

فكرةلناتبدومتطورةشخ!-كأامامنكونوءندما.ا.بضايوصلها..حلقةفقطجزئيةلمحظةيحملالوصفهذانجدانئاوطبيعي

بالحقائقالافكاردعمفيأ+!ا!؟!أ؟أالعلماءمعمتفقةالفنانلممننصلةليستال!لقةهده.،الافكارسلسلةانطباعاتمنوحيدة

شخصياتهلجعلكمحاولمةالفنيالعمليبدأالفنوفي.والخبراتكماتماماالزذاءمشهدفيالمعطاةوليفييناوبلونسكيبيناًلمقارنةعند

افكارهويدعميشرجهناومن.المجتمعمعآلدورلتمليلجديدمنتقومالسيد.هواوبلونسكيتجعلاكيواللاحقةالسابقةالاحداثمنهي

حثالذيلميسيقدمالفئانوكقاعدة.والانسانبالمجتمعالخاصةانها.المؤلفافكارتطورفينتلمسهااقيالخطوةهذهمنواهم

الروائيين-تى.يحثاوصثبربمونانيمكنماولكنفقط..ليستهذهالتفاصيلاللامعتينعينيهاوالعبزيرةاًلفضيةالشوكةيست

هيقوامحدهمقيخذواانمناجمثريعملواانيجبلاالتاريحيينكانهوكلشيعلاهداكاناذا..اوبلونسكيحياةمدىكرقاههةتبينالتيهي

شخصيا.نهم.واحاسيسالحوادثتفاصيلإخلقونذلكبعدزم،الحقائقالقدرةلديهمناكللانالفنيوالخلقالابداعمناسهلهوماهناك

متماسكةوحدةطياتهافيتحتليحلمتانيرمكئكاناما"القاعدةانيعيشاوبلونسكيان.الشخصياتزتصرفاتالدقيقالوصفعلى

."الفكرةومحتوىالحيماةلتصورقلينمستاتجاهينمناوجهاوولملناوفدم..كليةصورفيلناوصفه.لولمستويلان

حالةوفي..الحقيقةخلق.بعيدانمناكثر.بعملالغنانانالىحياتهامحتوىمعلكصخصيةالخاصةوا!تجاهاتالتئاقضات

حدثتتكونانيمكنجد/بىةحقيقةالفنانيخلقالطبيعةعملمحاكاةاوبلونسكييتناولكيف:وصففيتوهـتويويبين.الجذو.راعمق

يمكنجديدةحقيقةويخلق.فعلاحدثتانهاعلىترىانيجبلكنيبرزهانه..اوبلونسكيحيساةكلويقدريفهمانهكيف-غداءه

غالباوهذا.قوانينهاويكتشفالحياةالفنانيختبروقعتقد.نكونانحنقكانهناومن.الانسانلفرديةتارإخي.نجمعفي..ككلالينا

يجعلمابالضبطوهو.الطبيعةعملمرارالتاوبتك!يليسمىاماوصف.مجردهولاوبلونسكيوصفهرأواالذينالنقادعلى.نولسبتوي

الغن.في.فظهرالعاديةغرالاتجاهاتاًلمشخصيةتجعللكيكانت..ذلكمناعمقكانتتولستوينظرةان

الممكنمناًلتيالمحقائق:حققئقالفنانيخلقعئدما..واجمالاانلفكرةطبيعي.نعيبرهيالتفاصيلوكل.وتحيافرديتهاتتحقق

.الفكرةومحتوى"الحياة"يعطينا،حدثتقدتكونان"أناكارنينا"شخصياتمنشخصيةلايتعطلمالغذاءمنظرمقدمة

كبحر.فبنالعميقت!ينالوالسعين"ليفنسون"عينيصورةوفيالفنانيناعمالفيكماتولستوياعمالفي:يقولانالمرءوبامكان

معا.التقديرينفادييفيعطيناتوأمبن..كلحياتهاعرضفقطتحدمتفاصيلنجدانالممكننجيرمنالعظماء

فيواحداغرضا.بحرمانلازهمامنفصلينفيالاتجاهينهذيناناوبلون!مكيغذاءنعيشيجعلناتولستويان.معنىتحملواقعيةجزئية

.بالصورالتفكبرنتاجانهما.الفنيالخلقالافكاد.سلسلةمنمعينةحلقةلتقديمضروريهذالانحقيقيكشيء

زرنمسةتولستويافكارلانالحيةالواقعيةالدرجةمنهنااًلردان

محمودالفتاحعبداًلعوبزعبدا!قاهر"فياوبلونسكيشخصيةوتكشف..القلبالىتنفذ4الىننصو؟رير
الوهـص!عبدا!لهوعبدجويةالىننظرانالخطأومن.وتناقضا.فهاالداخدية!تجاهاتها
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،ضارضبعالىفيهاينقلبشاذةلحظاتالانسانعلى(1)تمر

الجيفرولئحيشمشمدنيئاوغداالمهذبالمثقفالانسانيصنحبصراحة

فيذلككليحدث.قذاراتهافيليغورالرخيصةالاعراضويتلصص

%"ااذ،الاخلاقفيمحاضرةبقراءةابتليكماناربدلاوانا.مفاجئةلحظة

ماحدثبصدفىلكماصوياناريدوانما،قراءةالاخلاىفيتنغعلن

ووقفت،الصفمترمدالضبعلشروظخضعتفقد.امساوللي

ارتج!،خاصشارعزاويةفي،معينكهرباءعمودتحتالمساءعتمةفي

لقدرالجنسمةوالشهوةبالشبقماهو،غامضملحشبقسياطتحت

المنطقعةوالمحاكماتالتمييزعلىقدرةمنمالديكلبددلعينهيجانماهو

فيخنقها.ضحان.نجاهدكانتاخلاقيةبوادرمننغسيمافيوكنم

.شيءيهمنيولاامراةاتصبدانانتظركنت:باختصار

!!!خنى.كاملااندماجاالناريةالىشوةفياندمجتاذنيوالغريب

اًنا"التي"القضية"خلالمنالمفيامظاهركلارىاصبعتانني

ارىاصبحتكأنني.اعالجهاالمشبوهةالزاوقيهذهفي،هناواقف

كلهم\الناسهؤلاء.والشارع،البناباتهذه،اخرىرؤيةالاشياء

ماانعلىبعنادواصررت"جيفةعنابحثنعم".للضبعيصلحون

تمراًلباصات..وكانتالنهايةحتىانابعهاناريدولكنننقذرابغيه

مفرية.لزجةدطبةبشريةبلحوممحشموةتجريديةمحلبهيىئماامامي

الرصيفعبرعندما،مزفيناومرةالااضطراباًوبحرجاشعرولم

اًسعىانالييوسلاليومصناحكان-جباًيعرفنيرجلالمقابل

وكذلك.الاخرىالناحيةالىانافالتفت،-وظيفةايةفيلتوظيفه

*--/السريةالشرطةجماعةمنيكونان،ووةمن،خشيترجلبجانبيهر

.ءعلينايبقلم":لنفسيفقلت،الاخلاقبحراسةالمجتمعكلفهااًلنى

ء-بضعفسرت"سجلهمفيخاصةاضبارةفياسمنايصنفأن*
،الباصموقفعندماانساناانتظراننيواوهمته،امامهخطوات

"اريد:اصرحاكادعنيداهصراالكهربأءعمود.فحتموقفيالىعدتثم

الضبعلتلافيخصصهاجيلاييدريمن،البلدفيمشهورةزاويةمنتعافيهل))ابويةبروحسألنيفاضلارجلاانولو."امراة

باد!ة"،شبعانفأنا..لا)ا:لاجبة؟،"ولديياجنسيجوعسياط

...التفت.كتفبىفو!وضعتيدتحتارتجفوجدتنيوفجأةاًلموك!ادرتولقد."امرأةاريد،نؤوةاونكاية،هكداولكتي

ارو!حنا":ورفسي!لمت.يرافبنيكانافيال!ريالمثر!يهوليستانهاليفتبيئ،يقولونكمابحثاوقتلتهذلكبمدراًسيفي

نعجة.مثلفتبعته،اتبعني:قالالرجللكن."الامرو"نتىاقيالتعليلاتمنذلكيتبهمااونزوةاًوتسبعاوجنسيجوعقض!ية

فوقفت.فوقفضيقشارعتمةشملتناخىخلغهامشيوبقيتغريبةحالة!بماوانما،واضحةكلاميةبصيغعنهاالتحرثيمكن

مناسرييفكلعلهارشوءاناقصدوانا؟..تريدكم:لهقلتملايينحصرشه،المتمدناًلمهذبالانسانبهايصابانمنبدلا

."تريرهاالتيالمراةح!ب":اجابنيو!،.ا!رةر!ءالىيعودوآنذاك،الحضارجميوالتهذيبالاخلافيالنمومنالسنين

."لثرطاوليىفوادحضرتهء..و!لناافن":نفسيفي؟!قتالليلةتلككنتلقد.الوحشيةاغوارفيبعيدماعصرانسانحالة

طويلا.وتعدلنا-مسامسررناتابعناثمالمثبوهةالزاويةفيالوقوفجميطالان/يعداننيتصوروا،مجنونا

ألوقتوفي.الفهماحسنفتفهمهاقضيتيلهشرحتلقد!باانهمامنوائقاكنتاثنتيناوسيدةسبيلاًعرضكدت

الزاويةاجدبادريادقدسببليلشرححضرتهتذضلذاتهفصت.لحظةاخراـلجفننيوحرهاالالهيةوالمناية..غرضي

فانونااصدرت،يندوماعلى،الحكوهةانذلك.زبائنهامنالعريقةفهذه،اماسمنهنو!حدةتمرانمنبدلا"اتجاهكلفيابصبص

أحكامهاناذفعلارهيبقانونوهو،دابر.وفطعالبغاءلكافحةرهيبا

منانعلىعلاوةهذا،الوطننجبانةقانوناحكاممنقساوةاشدوانما.كاتبهالستانني،وموضوعها،القصةاسلوبمنيلاحف)1(

الحكمكرسيالىالسجنيغادرقدمرةالوطنخيانةقانونيحصدهفيمالاهميةثديدرجلدهو-كلتبهايدمننقلهافيريدوينحهعر

سجلاتاسيرمرةالبغاءمكافحةقانونحصدءمنيظلبيئما،احيقابكافر.ليىالكفرنا"قلالقلأللالشعديحميني،قارنهايدالى-المجتمع
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ألباورقي:اهـ"بحرةفياسودحجرارميناالذياًلرجلفقال.المجتمعلعنةمندعكم،اًلابدالىالاخلاقيةاًلشرطةرجالوبزوات

نجالانالساءةكم..جداق!خرالو!تولكن..ولكئفاطلبةالفضي!تىحاشىاًنتريدكئتاذا:المرجلقالثم

؟المرأةأين.0يهمكلاهذا:الثانياجابه.عاديةبضاعة

كلماتهوكانت."نومهاعزفي..نائمة)ءولكنها:زوجهافقالارتكاليف.تهمنيولا،العاليةاًلبضاعةهوبهاطمعمااًن:قلت

توثرلاالذيالثانيالى.رتوسلبهشعرتيئبى.مرتجفةمضطربة.سائرونايلانحن:قال

.ارجوك)ء:سح:4تجابدعلى-المعطفوخصوءما-الأنفعالات.عظيمارجلاكان.عبنيطرفمنا.نفحصهالرجلالىوالتفت

لكن."اننر.ردلانحن..عنهااعفامبل.يدبك.ايكاتوسلالاسبابلمبتداعدون،مخلصاإماناابعملهمؤمنانهفيهمااعظم

التفتزم"حالااًوؤظو!)ء:الحاسمةبلهجتهقال،بس"اليالرجلبلطةلدكطيكونانتمنيتاخرىميزةلهانكما.التفاصيلاًو

النابمنزوجهاودفع"استاذيافعفل))/بيمنوسحنياليوليينالتعايبربينيرحولرجلاًئهذلك.لهالكر(ماراًلهبهااشقحادة

ضببقةاشقبالغرفة(*ابشبهالى،ؤإدنن.فدخلمناالاخرىيبدهوجهوالهيجانات.الانفعالاتكلفي-وجههأي-فهو،وص!همعالم

خذ..تغضل)):وقال.-واًطئاادمقفكان-ارنءرواشعلشفقةاوعطفاالقلبتعتتتالتيالحالاتفيوخصوما.واحد

اكن".حالاالىقطهااذهبلكقلت)):زوجهاامرثال!"داحتكفيوقلت.تتحركلاسحتتهفيعضلةاية،ساكناوجهايظلفانه

الرجلدعامما.كالأخوذجامدايزاللاكانبل،نجحركلمزوجها..وصلنا":حضرتهقالثم."لضبمءكليفهمرجلهذا":نقسي

اخذاوهـت-اك،مجاودةنمرفةالىبلطف5فيقور،نجهـضلانالعظيم.خلفهوصه!تعالية2ةايةجدراء،ءبوص!د."هنامنتفضل

يتهامسفى.الذياببيوتمنلنوع1ذلكالىوصلمناتىونلهتذصعدوبقينا

المرأةشكللنفسياصورواخذت.الجرسفقرع.ملحقايس!مونه

-ضيقهـاعلى-الحجرةكانت.قصتيتبدأهناالوافعفيت3/1*!رشحورإ"اذهانتسكلا".البابلناتفتجسوىالتبم

،كأسكيذانلةوردةتمةوكان.بنىىفيزاًدءما،نظصةمنقة."اًتحرعرقاث!ربتليتني..الجنة

تير.نمةربمن!ا!تربم!اما.المجاودةالغرفةفيم!ومةوهمهمةمسن.ننتاءءاا/ضاعندهم":لهسحنةلاالذيالرجلقال

ا&هـ--منالىرأس!!ه!رفعت..ووالوردةالمصامةالمقاعدهزه.ء..،011
........منهم؟:مستعرليامسالته."لمازءنبالومليءوبرادهم.لمسكزات

ولن،/تسمزوجهاكان."الزما!ليلةالعروسين))صورةوجدت...ع....

كسراًطارالتذكارلةالصورةهذهلحان!وكان.!بماعنهااتحدتعو.أ،،اخرىمرةالجرسدرعلم."وروجهااًلمرأءةة.لال

..............د،لاسئلة((.راسكتوجعلا؟..الناطورامالعنبتريدالت":حديثه

الآدا!ميمحارزوحهاانطىتنصدهيمهاحتماعهلوتيعه،حط........011.-
..........لا؟منت!كلتهما،الزوجينهدينحعيعهعر!ناربىبل.!لت

ناابىبابىابلحومسرعاالهضواوشكت."..."جا!عةمن.قبحتبأنلديسمحلاموقفكبأناًغقد:!ل

عيعيلكئ.الاريكةعننهـضتوفعلا.عقلبم./ددكهشيءلا.اهربضبابئباناشعربداتذاتهالوقتوفيني.موافقارأسيفهزرت

الارضالىتنظربابى،بواقفةكانت،النومبقميصامرأةعلىوؤعت....*ا..001.00

مبحوح-،كل!اصبحوقدالاريكةعاىالضبعدسقط.باستحياءاوشكتاًلضبعاليابىلماراسيحوليس!حدلهيجاليهحال!ي

لحط-اترو!141واقفةظلتفقدهياما.ارخفف.اد!حرةماءسطلالىملحةبحافيواحسستعميقانفساوتئشقت.تذوبئ

."أ؟وزوجهاالمرأة":رأسيفوقيرايبارد
قالت:؟.

تدلهيئتهوكانت،عينيهيغركمكان..البابزوجهاوفتح

عينيها.فيعميقايزاللاالنوم!قد.كانعبهاتثالوبتلبمعصمبا-صلبمنالاهانةالىمسصحوباكان.تواالريرغ!اررالهعلى

يدياصابعالىانظركنت..اررضطالارضفيهـطرظ!لت؟اـنعم:وقالالثانيالىنظرلكنه.طمأنينته

كانت.عقلييردركهشيءلا.حضنيفيتامبارتخاءالمتشابكة.ندخلاًننرب؟!اونلعب:لهسحنةلاالذيالثانيفقال

اصبعكلفيوكان،عقدةعقدة،متعاقدةغريبةحيواناتاصابعي

صامت.شيءكل.صامتنحربربحهوانمنها

لبمتسمحهلةخجولبيتبتصوتوموتها،المرأةلمحالت

بجانبك؟اجلسدأن

يتسللاخدباردوعرق.دوامةفيكنت؟اجيبهابماعر!لم

كان.حضنيفيالمتهالكةاصابعيموقويجريقميصيمكمتحتمن

حادةسكاكبنيشبه،آسغصنيرشبه،الحزن./شب""اشيءثمة

حركة.ايرةراسياصركانعلىاجرؤولم.مائياحىمي.نتقاطع

ممسا،الطويلةالاريكةعلىبجانبيوجلست.زقدمتاًلمرأةانعلى

تمثعالينشبهكناأظننا.صامتينوب!نا...ؤليلااطمئنجعلني

وجدت،راسيفيالقضيةادرتحين،بعدوفيما.ناقصةخطيئة

رائعخالصندملكن4عجيباندمان*يشالموقفهذافيكأااننا

لحظاتكانتلكنها.لمحظاتمناكئرذلكبربىملم...صفائهفي

مليئة.ثقيلة

..فارغاالبيتاصبجقالت7ص

.اتحركلم-

الغرفة.نافذةمنا-صطحاالىذهبوا..خرجوا:قالتئم

.ا.نحركهـم
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الادارة

ألاسمربنار"،الغميقالخندقراس-سورياشارع

*

لإشتراًكات!داًىنت.يدهارايت..انملةقدتتحركأنهلىرقبياجبر

هتنة.،رفيعة،انسانيدكانت..ركبتهافولىلاطيةبيضاءنحيلة

.01هالةادخلبأننيوشعرت.ايضاطويلةلحيلةاصابعهاوكالت

ليرهأ2.وصرر،لبناندىانساداتحصمقدلةهالةحرمةاكلباننيوشعرت.الخاصةرائحتها

الوقتوفي.مفاجيءتيارمسنيلوكماوارتجفت.فيهاواعيث،ما

أسترليظنجن!!از،.الحارجدىالمرأةهذءمعغتاداكأضا.بالالفةكاملاحساسغمرنيذاته

تادولا6اواطم!نان؟حلىماالا.سنةالافباربعالدنيااللهيخلقانفبل

لىالسفلىشقنيافركوجدتيثم...اًمهصدرعلىوراًسهالطفل

دولارات1.:.امسركافيكانت.عينيمننفرتدمعةعلىالتغلبأستطعلملمكنني.واعضها

نج.بطيعةباردةدمعة

ريالا015:الاركأتيخمافي؟ترإدمادااذن:خجولبيتبنتصو.فهافيالتيالمرأةقالت

حريةحراالثوارعفيوانطلقارحلانا.تمىكنتكم

لعادلها.،او..لل23:الرلميةاكات..الا،ساقيهـدلاتعدىضغطت،عزي!يمنشددت.صممت..فعدية
صءفنسةمنماليةورقةالذابلةالموردةكأستحتووضعتوقفتثم

مقمماالاشتراًلثقيمةتدفعالررج..وانزلكاوو!0انطاقوجد.ننيالبابفت!.وحين.اراهاان
ا!احاراللالادصيالطحهوكد!،البابدحوولوجه!،كبيىء

فلاحقنيمفزعةسوداءافواهكانت.عصابمائةملاحقمجنونمثل

بريديةاومصرفيةحوالةانزلوبف.ا!طلكالمظلمالدرجهذامنعطفاتفيوتترصدني

واتلفتاركضوبقيتا،ضاركضتاًلشادعوفي.اركضثمبسرعة

اية*سحنتهعلىتوثرلاالذيالعظيمالرجللاحقنيربمااد.خلفبم

غصبا.بيتهاالىوارجعنيرقبتيمنامسكوربما،بشريةرجفة

لإملاناتالبابواغلقتسيارتهالىودلفت.تكسيسالقلاولواشرت

اين؟الىقاولقلتلسابسرعةبشدة

الادأرةبشأنهما*معيتفق01اليهتصلان.بمكنكمكانافصىالىبسرعة:قلت

"

05عليكفهمت:قال

.05خمارةاقربالىواوصلني
/أألىالراسلاتتوجه

)!
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عىمحهصمرورمصحمسدب.
.55م!ل!!رإححححححح!ح!!ححيحححير!هه

هيتشيكوفطر)فةان.مكانيبانهيحددانيمكنتشمكوفعئدالقصة-ا-

ايتكنتئعةعءحوهوللسممكومسرحيةوىلمويرقفتي!الرلممعائيسميينلطببيعيلهذلمجمولتيقدمنقيطرقبعدةال!ديثةالر،رامافترة)،(الكتابهذافيتناولنا

لكنها،شئتانا!حداثطريقعن-والموقفللموضوعالتدديجي.دايةفيالكلاسيةالحركةمابعددرامابمعىوردتفقد.مختلفة

براميةمباديءعلىبئا،هايخططانالمسرحيالهاتبعلىاتياثالاحدالراجبدياوتدهورالصيفالارتقراطيالنظامتحللعشرعئدالثامنالقرن

-وفتشيكتظاهووغرض"موسيقيةنقولانليمكنئابل"وادقايمةعسدالبوربرازيةاتراجيد.بأتكوناًلمعنىوبهذاً.القديمتينوالكوميديا

علافكأيقيمانيريدفتشيكوف:ابسن.نظاهراتغرضيشبهبالطب!يعيةما!ص-!درامابمعنىالثانيالمحلفيووردت.حديثةوليسنجليلو

لموما.الفنهذاولاطنلفنهالظاهريالسطحلننوترا-تهكميةتاثصراتظهورعقب-عثرالتاسعالقرنبدايةفي-الصناعيةالحركة
....محسوسةالديموقراطيةالحركةاصبحتانوبعد،الصناعيةاًلتورة

"ابةقطاع"صيغةفان-الاشكالمنفيعينواكثائقاقريخلقبر.حدلة!را!ا!اجئرعئدالموسيقيةاًلدراًماتصنحبهالذيالمعنىهووهذا

حوضععةحميعولمالانتعكايكنلمفبئلصربمهالمدرنمافضعف!لقرلضمارراهيلاسعلمظرعشرابتيالعقدفيبدأتالتي"الجديدةالمسرححركة"بمصىاًحيراووردت

..-01وبيكوهوبتمانووايلدوشوابسنوتضمعشرالتاسعالقرنمنالث!من

نوبالفناجزنئيلاكرفحعبهةلكن!ائطعععيمختلفةالمذف!منهكذنف!مبهاستفادفانهاتبدأانيمكنالاساسهذاوعلى.وجوربروسينحوششزلمروتشيكوف

.....فقدحاليااما.هذهالتلاثالانطلاقبنقاطالحديثةالهراًمافرة

وررت.اباؤهموجدمماللشكلقابليةاكثروسيلةوجدوالا

فيامالةيحرزواانيشطجونفهم.!جدمنالبداًلىحاجة:!كظهـورمعورةررربرجاوجستظهورمنفيلرغم.راًبعةمرحلةتدخلت

كانتالحياةمنوغنيةبياقطاعاتالمسرحالىيعيدواارروانفياى.اخمبتطوراتالىتنطلعاعمالهانالاالجديدةالمسرححركة

هذايتخطوا!م"الجديدةاًلمسرححركة"رجاللكن.ع!ابعدتقدالمسرحص!"ويبرانديللوكيارلمج!منكلفيهايفنبرالتبمالفرة

المودرنزمحركهموسييمحوالم-مئهماقليةلاستثناء-فهم.الحدوا!ءص!وناونتلفهاظهراقيالفرةواًلى،الطرازقديمةالجديهظ

حركة.انبعثت2591-.091عاميبينماوقتففي.بعدهاودبما
اليالاننقرأاذضامنبالرغم،بهايتنبأواًانيشاليوا"التي،ادابعةجذورهانقثفحتىفليلاننقبانوعليئا.الرابعةالمودرنزم

تتبع.انيجبالتيبالتغييراتارهاصاتعسرحياتهميشكلكماتمردجياشكلهاالبورجوازيةاتخذ!كيفبيناانسبق

مسرحيةادتدقد.سترندبرجهوالوحيداًلاستثئاءكانوقدالدرا!افيوجمالاتممالكاازدادتفقد.ماهرثاليدفيالصلصال

الى-السواءعلىوالمقدمةالنصفي1888عام"جولياالانسه"هذاويتضح.ثايخ!الاندثارفيذلكبعدواخنتابسنضندالحديثة

ذلكوهـ،ن،وبروستبيراند.لللوسبقتالتيالشخصيةنظريةظهور"الموتى!حننتيقطعئدما"لابسنالاخيرةالمسرحيةفيالاندثاهـحتى

المراجيدياتضمنتفقد.اليورجوازيةالثراجإياموتبمثابةاًن-!زلكزربةبسهـ-وحجتالعقدةفبمالغرببالتناقضنجدحيت

بمقارنر!4،را?قساميابورجوازياوحسااخلاقيا!عب،راازيةالبورجدبناءفيالثأنهو!ما-الاساسكانالذيالمحكمالمنطنيالتسلسل

ا!قدمالارسننقراط!التراجيديافيللحقاًلمرفيعالارستقراطيبالحسذلكوقبل.9918محامفيذلمكحدت.اندثرقد-الدراميابسن

ناوفضطيعالنتيخصياتتتفتق"جولياا!نسة"مسرحية!ط.!ااتا!اقرناميالدراماافتكمالكلعلىاًلنطاقواسعهجومحدثبكثير

اًنواجكلضدالمر.برالتهكملديئاويصبجالمقنتةالقظعبايدينالحسع!دالطبيعيالمذهبعلى-كل"الاشكال.نعييندور-وبخاصةعثد

الريهبتبنيمنوبدلا.اًلوسطىالطبقةتراجيبيامنبدلااًلتراجيدياذثومع."الحياةقطاع"عنعقيدتهموعلىجوليانوجانزولاامثال

مثيلوارتالمونولوجتقديرماعادبانهسترندبرجيفخرعنابسنالمعماري.الاذهانالىنجمارركماهدامتينالعقدةتلكاوالهجومذلكيكنفلم

اعتبارعلىمقدقهفييصرسترندبرجانوالحقيقة.والرقصالصامتبدرجةتنتكلتفء"الجديدةالمسرحلمحركة"الطبيعيالمرهبر،ائعقان

طروادةحصانبمثابةكانت-ذلكمع-لكنها،لملدراماتابعةالاشياءتلك!تمست-وي"أظ!مسلطان"فيكماالخاصةبطريقتهاكافية

المرحياتثورةازاءالقلعةسقطتولقدعشرالتاسعالقرنقلعةفيعدماصبجولقد.لجوركي"السغلىالاعماق"ولنيك"الغربان"و

-قصسةرايناكما-هيتلك.المرقصوصالوناتالحلمفيتدورالتيروفيئاعمجردالجيدالمسرحيالكاتبيدفيالحوادثفيالتسلسل

الدراما؟مشقبلعلىدبرجسترتييركانفماذا.لملدراماسترندبرجغزو.الحقيقيوجههوراءه

المرءدعلىفيستطيع!قديمكىحطمقياسهاكثرلصبطالظثيرسترلتقالرفينجبولاقلعترقهعايقولمسرحياتهاحدىتبدومفد.دلكعلىواصحمثلوتشيكولى

الخط.تخطيءاقيالعابرةألاولىالنظرةلمجرد"الحياةمنقطاع"كأنها
ل!ق.ارضعلىيبدأوااًنتبعوهلمناتاحفقد.عشرالتالعالقرنا!اعمن!ا!،يظاهرتثيكوفلان.العقدةلتطو!اًلعادكيالواحد

اعترفيفقدالايجابيةالناحيةمناما،السلبيتأئيرهناحيةمنهذالمجيوكأنا!قظةللعقيةدائماالجديدالشكلاًنوحيث.الطبيعيالمن!ب

السويديتلميذهمثلالفطريةالموهعةذويمنعديدصراحةشاثيره...........ا.لا-لا

وتبمةمما89مك!317ـأكيفسيتلارلاحيرألاصل!ان.!ل!ء!انثونتمرالحميعيهلطر!هطنطلاى)علىلهسكل

..نمودجفانراسيتقدمبانهيحددانيمكنالقصةفيالمعتادالتقهمكان

اورخوؤد،جو!صتونودنيسواوكيساونيلمثلمشاهرمسرحيون

بحركةالمسماةالفترة-نفسهالعظيمالمخرجمعبالاشتراك-شنرندبرجقدللنل"كمفكرالمسرحيالكاتبلأكتابهعنالئمئالفصلموهذا)،"(

فؤهـكان،و!هـاوروبافياما،الاوروبيالمسرحفيالرينهارت!ر،بنتلياريكءالمعاعرالامريكي
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اًلجديدةالمودرنزمحركةبداتالاولىالعالميةاًلحربفترةفي:انهؤوليالك!ررافبئبانوارهاالجديدالمرحلخشبةالبارزاًلدراميا!ا.تبهو

املالعاماهو:نتساءلانولنا.الواقعيةضدالدافعمهايقوىالتي.الاليةواعاجيبهاالفنيةومناظرها

وطقوساليونانجةوالتراجيدياالوسطىالقرونمهزلةكلبينالمشترك.لحولنقطةهـوسترندبرجانليفينمد.شيءكلهذاوليس

ييتسمسرحياتمنكلايربطالذيالعاملهووما؟وتسليتهمالفلاحينبورجوازية51التراجد،1انالحقيقةكانتفلواهميةاكثراخرشيءفي

فدبواحداشيئاالعاملهذايكونربما؟ولوركاواوبيوكوكتوواليوتمنكاتسترندبرجعنالراجيد؟انالحقيقةكانتولو،اًبسنبعدتلاشت

فعلوكرد،الواقميةعشراتالعالقرنمسرحيةعنالابتعاد:هوحركةتذكرانلنافهل،الراجبدياعلىتطغيالكوميدياوانالظلئقيلة

قديمةالاناءحتالتيالمألوفةاحملةاالشعراءهولاءجددللواقعيةواتراجإ،1الكو!هبىااتخلتعندماعثرإك،سعالقرنفيالاولىاودرنزما

اجلمنالمقمسةالحربجذبتعاموبوجه.المسرحالىاًلنظملارجاعفهـوالكومبد.بااًلراجبد؟فان؟وسطنوعالىمكان!ماعنالقد!متان

الاذهاناصحابجذبتممااكثرالدنياالطبقةنساءالمتطرفةالمسرجيةإجمعمهو.اخرىمرةالذوتقةفي-رأيرضاكما-تذوبانةرندبرج

الاسماءمنثلاثةكلانتذلكومع.الجديةبالمناقشاتاًلمهتمينالرامةيستضرموبالطبع.مختلفةتركيباتفيثانيةوالمضحكالمفجععناصر

يهتمونكانواممنالاولالطرازمنلشعراءفرج!ونالاستاذذكرهااتيانهغبر.لهيحلوكمامختلقةبطرقالعناصرنبكجلإ/دمسرحيكاتبكل

ييتس.و.ب،اليوت..س،تهلوركاجارسياوهم،عاطفيااهتمامابالعرامانغييراتفيضمنرئيسيتركيبهناكيكون-غالناولي!مق-لاخروقتمن

نامنبالرغم-الدراًمالتطورمركزانيتبدومؤلفاتهمتكنلموادالاوانهالسابقمناًندكرتوكما.ثائرلعبقريمشعةوطاقةعميقةثقافية

؟لماذااوضخانفيحسن-عليهاللحكممبكرالازالالوقتلكننا،العن!ر.بنالقرنفيالدلىاماماهيةعلىنهائيانحكماناًلغايةفي

يكونانالمحتملومن،النوعهذامنلوركامولفاتتكونقداذاالاقللحلىنعجبموتهمنذانصرماذياالجيلعلىاًلحكمبواسطة

عصاباتانغير.عصر.فينبوغاالمسرحمؤلفياك!رمنلوركاجارسيا.اًلثائراًلعبقرجممذلكهوسترندبرجيكنلم

نامع"الاولىالتجاربمرحلةمنفنهيتطورانقنلقتك"فرانكوقحسبمحصوراليمالعنقريذلكسثلإلمعبهاًلذياًلدوروان

بهمنعترفالذينالمرحيينمؤلفينا!وائعمنبكنيرانضحتلكتجاربهؤ،نمةمازالتالتيالتقاليدربقةمنوالتحرربلالماضيمناًلتحررفي

.س.اليوتتيكوناناًلممكنومن"مختاراتفيمسرجياتهمونجمعتردهـبرجحطملقد.برالحياةفوارةوهيالاتيالجيلالىيورتهاوان

مسرحيتهفكونانالمحتملومن،الاولالطرازمنمسرحياكا"نباؤ-ال!رامافيالاثراكبرلهمااننجد-ائنينباستثناءع!ديدةتقاليد

كتتالمتيالمنظومةالمسرحياتاحسمن!هـ*5لأولأولهو!3؟أومسارحواللاواؤعيةالواًقعيةهيالتقاليدوهذه،عشرالتاسعاًلقرن

فيجربمة"مسريخاهاما.مهعاشهاًلذيالقرنخلالبالانجليزر"والطببعيةوالموضوعيةوالذاتيةالباطنيةالر؟يةومسارحالخارجيةالرؤية

وهماممتازةصفاتعلىتحتويانف!ما"الصخرة"و"الكاتدرائيةيانهتراجإاقامتاذ.الانجاهينكلافيسترندبرجبرعوقد.والخيال

"الاسرةشملالتئام"مسرحيةاما.المسرحيبالضمثيلبحقجديرتانعنم!رحيالهاما.اداجدإوافعيامذصباالتأريخيةومسرحاتهاوكوميدإ

ومعاليونانجبةالتراجبديامعالصالاتمرحيةلتوحيدرائعةمحاولةفهيفعلى.والذاتيةالخيالفيجديداشيئاكانتققدوالجنياتالاحلام

اما.قطاعمجردتظللا+9!*3ول59ول؟أولفانذلكالدراماتستمرربماالاتججاهينذاتألاميثقافةعلىيعيشاًلذيالمسرح

كلاتكوناانمناقلفهما"الصخرة"و"الكاتدراًئيةفيجريمة"المسرحيكوناًنيمكنولا.قبلمنعليهماكانتالىسترندبرجبعد

نفسهاليوتمايستخدمنحوعلىهـ3!4340؟ءاه،*،منظما.اخرىمرةالشيءنفسهوالفني

اعتنارهالايمكنمحاولهفهي"الاسرةشملالمتئام)اما.الاصطلاحفان،طيعةجملةلهي"سترندبرجبعدالدراما":جملةان

ؤحابالضبطالعكسهوفشلهااونجاحهالمحانلذلكوتبعا).نصرالجدبةالطرقهيفما.الحانيالقرنطرقمفترفىفييقفسرندبرج

واًلنبلالوضوحمناليوتفمفهوم."الكترايصيرالحزن"حالةالذيالس!والهوهذا؟الوقتذلكمتذاًلمسرحيالفنشقهاالتي

ولامنتظمةولامحتملةغيرلديهالتوصيلطريقةانغير،بمكانوالنضجانالممكنومن.بعيداذهبتقداًلواقعيةفان.اليهالوصولاحاول

وطانجة،وقويةسريعةفهياونيلعئدالتوصيلطريقةاما.كاملةالذيبرجنتبرتولستعنداًلملحميالمسرحهيحدودهاابعدتكون

توضجالدراماءناًيوتفمقالات(وبسيطوساذج-فجفهوءفهومهامامناهضي"اغراءيهدأولمهذا.القادمالفصلفيله!تعرض

هذا"جيداتنوقاالاليزاًبيتيالعصرفيالدرامااليوتي!وفىكيفبالنظرالانوعلينا،شيقتفصيل-بالمثل-و!هذا.بعد"الواقعية

معالجتهوطريقة"هكذاالحديثالعصرفيالدرامايتذوبئيكنلماًذا.تأجيلدونمااليه

كاتبااليوتيكنلملماذالكن.التأريخيةالموهبةناصيةمالمكاتظهرهلها-2-

مهماأمسرجبابالكثرمدينةتبدوللرابعةالمودرنزمحركةجعلتكنتادا

الكتابمنييتسفان.الفهمعلىبيتسو.بحياةتساعدناربمااستخدمتقدكنتواذا،الحقيقةفيعليههيممااًكثرلسترندبرج

بمجردالصرامامجالفيقصورهنفسرانيمكنناولاالمتوسطيئالمسرحيينننحوانالمستحسنفمن،وحدهبهتتماثرلمالمتيللتغييراتكرمزاسمه

للخيالالمحضالغنائيالشاعرذلكيكنلمفهو.شاعراكانبانهالاعترافكانلقد.الانموضوعنامنالمواًقعيغيرالجانبفيمختلفانحوا

احدكانفلقد،والمكتبةالغاباتبينوقتهيقسموالذيالشعبيبالمرءيحدواًلذيهووحدهالاقناعانلاشكلكن،عظيمةقوةسرندبرج

وكان،ديليهفيكاا!9لأءمأ!هـ،7اًبيمسرحموسسييعاونهاندونالمسرحتاريخغيرقدكانلوكماسترندبرجعنيتكلمان

مماالمسرحياتاجهفانذلكومع.سنواًتعدةسياستهعلىمشرفاالمنادرالذوقذاًوالناقدوالمخرجالمعلمفرجسونفرنسيسفاناًحد

التي"هوليهانبنتكاثيلين"وفيهاالمبكرةبمسرحياتهالاماليخيباشارةايدونلودرنزمحركةعنكبقدالامورتلكفياًلمعروفوالراي

قصائدهفيالموجودالقصوركلمنتعاني-وخصائصهابشهرتهاتمتاز:مايليالاطلاقعلىسترندبرجالى

الجنياتبعالمالايمانوعلىالفلاحينطقوسعلىتعتمدقهي-المبكرة92!ا،91ا8ًعاميمابيناهميةالمسرحيينالكناباكثران"

الجووعلىألوجدانجةوالحالةالجملشاعريةوعلىالنسيجرقةوعلىولوركا.واوبيوكوكتوواليوتييتسبينهمومنجديدهانطلاقةينطلقون

ينلفالنبىوالمضبابالاساطيران"الكلتيالجنسزواللحركةالعامجميعاتتوحدالموسيقىوقاعاتوالباليةالمسرحيموسكوفنأثروان

تصميماتعلىحتىتحتوي"1191اًلايرلئديللمسرحمسرحيات"مولفهالمذهبفقطينبذفلم.المسرحيةالوسيلةفي.جديدامفهومالتخلق

افضلشاعراًيى.اصبحوحن"نفسهكريجلجوردونغائمةاسطوبىبةالسابعالقرنمنذالادبيةوالدرامابلعشراًلتاسعالقرنفيالواقعي

مسرحياكاتباكذلكاصبح-الراًبعةالمودرنزمحركةبدايةفيكماكان-وطقوساليونانجةواقىاًجيدياالوسطىللعصورمهزلةلصالحعشر

كلمات"سويفت""عنالقصرةالنثريةومسرحيته.ءالمشيبعضجيدا."1291عامخريف!،آولهلأ*هـكا7!"*هـأ"وغنائهمالفلاحين

عناما.محسوساهشافنهاصبجكيفتوضج"النافذهزجاجعلىفيمعييتفقانهالتغييرعنفرجسونالاستاذتحليلفيالمهموالثيء
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بامكانكانانهيمنيلاوهصذا.كذلكوالجمهورالجيدينالباليهالرانعلالجملمنمعهامسرحياتهاخرياتمنواًحدةوهي"المطهر"

نالانفسنااتحنانحنواذا.هناكحتى.فنجحن2اًلنظميةمسرحياتهالعلنيةللقراءةوليستللتمثيلمسرحيةوهي.اشمارءاحسنمايميز

الش!عريالمسرحانيتعلمانييتسعلىكانفقدكوكتوكلماتنستخدم-مسرحياكاتباوليسشاعربانهييتسعلىيحكممنساذجاوسيكون

منترىالتيألسفنكحبالغليظابلالحريركخيوطدقيقالميسعظيمةمسرحيةكبقدييتسيكنلحواذا-الاخيرةمسرحياتهقراءةبعد

خصبةارضابار.ب!دييجدكانفلربماذلكومع...بعيدةمسافاتال!مؤالنفساسألوهنا.المسرحيةطبيعتهفيلنقصنتيجةذلكفليس

كانتالمحاولاتتلكلانولكن.هناكينموانيمكنكانولربماباليوتيتملقفيماسالتهالذي

ولذا0جدامحدوداكانالممرحفانبالايرلنديةحتىاوبالانجليزيةأييتستوقفأذنلماذا

يكونوفد.المسرحيغرالنظمالىواليوتييتسمنكلاتجهفقدوهـا.صحتهمنوالنماكدعليهالاجابةلايمكنهذامنلوسؤال

انتاجهمازاءنقولهانيمكنالذياًلمحددالوحيهـدالجوابهوهذاًنفسهاخضعكماالمرحلنظامنفسهيشضعلمييتسانهواقزضه

دحتالىالآننفالعلىمرغمونالنحنذلكومع.مسرحيينككتابالقليللمفلربماالدرامافكرةتأئيرتحتوقعانهمنوبالرغم.اًلكتابلنظام

عظيمة؟فرصاتعظيالتي-جداقليلةوهي-الاماكنعنماذا:اخرعامنفسه.يتسكتبهاالتيالسطوروهذه.الحقيقيالمسرحيحبيكن

منبويىواليوتلوركامثلعظماءفنانناعمالكانتواذا:بذلكتشهد91ا6ً

،نتيءدي4اوواقعيمنحتىوليستشيءفيالعاماًلمسرحيالتطورصدلمحةمنافلتكيفاعرفلالاننياوالحساسيةشديدلاني"

اذن.تكونقماذاالىاًفكاركيارسالءناًمتنعبدأت،الصوابجانبوااناسخلفالجلوس

-2-الجمهوريملكحيثدبلنفيوحتى.بسيطاترحيباالالاتلقىحيث

الفنلجعلالثانيالعقدديرئيسيةمحاولاتثلاثهئاركانتحفورعلىنفسياحمللانالرغبةلدىتكنلمالنظمتلوفىحاسة

التعبيريالمذهـبفيحظهمالالمانوجرب.الواقعيةعنيجنجالمرحياذنيواعتقدصصرحالىاحتاجفاننيذلكومع...اليوميةالبروفات

لامعجديداسلوبفيحظهمالروسوجربمؤخرا(عليهعلقت)وقدفيلمماكتشفهوانيالوحيدخطيوكان،مسرحياكاتنالاكونمخلقت

ماءـنانعلقانالىنحتاجولاوالاخراجالمسرحوادارةارلتمثيلفيبازاحهيصنعكانالذيم!ال!ريمالمسرحيكونانيجبصمرحيانشبابي

اتجاهـ،اتجهوامقدالفرنسيوناما.للحضالدرامايعرضلاهذادام.وانيالحائطعلىستارةوضعاوالعصيباحدىالمكانتعيئاوستارة

المسرحمحبيانمنبالرغم.اسملهيكونلاقداتجاها،مغايرايكونواوانلارداًكتبهالذكبمالشعرلنوعيفتمونالذينانمنمتاكد

التعليقستدعيوهذا"الفيوكولومبيه"مسرحتقاليدمنانهيعتقدونإدفعونبحيت-واصرمكانفياجمعهـ3اناستطعتلوللغايةك!ين

حقا.كليحفروااناستطاعتهمفيممناجورهمدصرحينممثلينلمدة

لكن9191عامحوابىالاتجاههذابدايةفرجسونالاستاذيضع."هراعهماوقاتفييتدربواوارعربةفيلوارمهم

منالمتحققةالنغيراتفيهاحرزتالذيالتاريخسوىيكنلمهذا"صرحجا،كاتباييتسكانلقد.لئاييتستكشفالكلماتهذه

الحربقبلبدأالتعنركيالمذهبانرأيناوقد.جماهرياتغالغلاقبل-واجانباناسخلفالجلوسيحتمللملكنهمسرحالىيحتاجكان

لىلمواؤمببهالمماديالروسيوالمسرحياًلمحدتالشخصوانالاولىالعالميةاذاتلكحضارتة،فيللدراماصنعهيمكنماذالايعرفوهو.الصواب

الجديدة43الحرءكيايضااًلحالكانوهذا.الثورةقبلاصلهماانخذا"هلالأ!ام3يسمىفيكااًلاقدميناليابانجبينلتقليد.نحديدهايكنلم

اك!الممحرحياتالىاش!وهنا.للواؤعيةالمعاديالفرنسيالمذهبدبمف-!صقاجديردنمطوهذا.الاصدقاءاًحدصالةفيتمئلكانتالي

لممرأر!سةبور.!.التالعالعقدفيالشعراءمنايرمزبرونكىبها.بفذان-رغباذا-بسعلىكانفقدولهذا.الصالاتمسرحية

!وربولوداتمج!رغمنجاهـلماالرمزكطالث!عريالمسرحييحرزمملكالبانابسناًعت!دبحيتالمصاللمنكانعندماوخاصةا)ايسئ

هـ!أة!،3هـ314!هاالأ-نمسرحالمسىومسرحهالا،لمأمه؟لفد!بضر"انىبدإليمنيالهلكن"الاجتماعيةبا!ناحيةومهتم

ا!كهااالهه-لمسرحاًلمسمىومسرحهداعاء+9ءهمبروويورنجهانارءااررظ،محةوفي!ارببانيةالطر/قةعلىللصالوناتبالعاباتى

تالم-سصييرةدء-وره!ريباالمسرحهذاوكان.83!لم!مأ!4االاهـه7ظمذا!انا!واقعومي.التجاريالمسرحيفذاًلذيالفنانمعيتعاطف

العداءيرأتلمحم-اصرمثانايفيكما-فرنسافياما.المبكرةييتسن13ير-"سلكن.الحاضرايوقتفيا!فنانمنتوقعهممكنشيءاخرهو

ا!ل!ء!ىاترفصوادعاةمناتىلكنهالشعريةالدرامامنللوا!عيةالقوكلطدالانجذابيحسكانلق!.ايضاالمسرحيبالفنصلتهيقطعاًنيريد

اعا/ادنمناً!ىانهن!ولانونستطيع.الجديدةواًلفنيةوالنصم!ماظسايرىوكان،ا!روفاتل!ضورالرغبةلديهتكنلمانهغير،نحوه

داجؤ.انناعلدنمن-اوسعبنظرة-اوسىننرندبرج.المسرحمقاعدفيدائماالصوابجاننوااًلذين

المعرحيروائعديفيالمرابعالمودرنزمحركةبدإياتمشا!دةويمكن3ءلمك-ا!واحيبعضفيحقعلى-حقعلىييتسكانبالطبع

ولكا!أه""اورىالملك"جاريدالفرمسرحيةمثلالبوهيمي.!غذيماان.ربة"نلاكانالابيمسرحمان.قرينا.مسا-نمسهالتيالنواحي

أ!ح!1ء*دا،ااءم!اأ!+أ!3ابولني!رجوليامجاريالفريدبعدوجاءاوكيصيالوا!مي"سخرإفىاوالطرازالقديرماًلواقعي.سينحبتندرالجمهور

ملحوظا.تطورا.نطوروقدللواًقعيةاًلمعاديومذهبه.ره"-!)!للأ""،الدراءامنالانواعلبعضالطريقمهدولقد.المريرة

اتداء"ةمسرص:منجزءاابولينيركتب2.91سنةوفيا!تصعرمصطلحا!ترهـمالتيالدداماوهي-بيتسمسرحياتلنوع

و!!.اكمالهاعدمرغمعا.ماعشراربعةلمدةمثتوالتي"يريسياس؟سهت-!اًمعر،/"اكمسرحياتهيرحيي!انييتسحاولولق!.الحديث

للكمسرحيهلىصولةراسرحاخشبةاوهامعلىمقدمت"فييحتجمتلا،!-ءت،اوياريسفييعيئ!يينسكانولو.والموسيقىالرقص

(!السيرياللمذ!باصطلاحوجدفقدوهكذا)"شبرياليةدداما"؟آنالذبناو:،!بز"ومصممبمالموسيقىمولفيعلىيعثراًنالامكانبرلكان

دالكلامال!يةفيللاشياءنسمحلالماذاةوقاربكلابولينبرويئساءلكللمعش!فاما.عظيممشروعفياعضاءيصنحواانبامكافهم

لااذاا-المسيركديكمااًلشمعبيةالتسلية!-قيتخدملالماذا-منوبارغم.اجتما!بمافندالدراءا.محصردامجالهكانلمحقدبريطانيا

المنوعمندعايةللك4مسرب)ونعتبر؟المرحالنوعمنالدعاية.لكونتةلمغلت.لفاليدتتطلبمانهاكبيرةوطنقةالجماهرمساعدة.نتطلبلاانها

بالعواطفالتقبه"يةاًلمهزلةنخرجلالماذاً:تسا؟لهفيويمضنيالاوليألاالشعريرةدالدراما.مزدحماالمسرحتجعلبمانكفيلةمعينةطبقةفي

ذاًتالرسالةالواقعية11رحيةعلىالحرالضيالندخللالماذا؟المحزنةالاشاء.بتلكتهتمالتيالمثقفينطبقةتوجدحيتالاالانلوجدانيمكن

اًبوا"--يرءصرحيةوفي؟)فكرانامكافهفيبأنالجمهورنوهموالتينولميان!عليناذلكاردناواذاالا"اكنتلكمنلنمناودبلنوببست

"شجبانفرفضعندماالمسرحخشبةفوقائداء!اببرودالزوجةتحرك.القارةشطروجوهنا

اًلشخصياتاحد.ثلاو.بخيطمعلقبالونانهانكتمئ!وهناأطفالاومصمميالموسيصمؤلفيفعطباديسدييجدانلييتسبدلاكان
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المحي!حالشعرانماالمسرحفيالشعر"نشي:هيذلكفيالماثورةالقربوموسيقىبالمسهسنفسهيسلحوبالطبعالزنزيبارننمعبمن

الدرامافيالحرارةحدةمنالتخفيفألىيدممو:وثانيا."للمسرحتتكاماو،والصاجاتوالاجراسوالابوافىوالطبولالحقائبوعشرات

اتأسع-القرنفيالاستوائيةالمناطقحرارةالىوصلتقدكانتالتيارديةتلبساوالجمهورتخاطبعندماالصوتمكبرخلالالشخصيات

الجهنميةالالهمرحيةفيعظيمبشكلالتخفيفهذاظهروقد.عشرنوردانبنايجدروهنا،التكعيبيةالطراقةعلىالكرنفالمثلخيالية

ودلكالتشوفتناقمنكوكتويقللحيث!،3ا،ول!هـأولا3،7!ولألممنهـةعدلتجاربالمحاولاتكلتلخصانهااذالمسرحيةمؤرمة

يحاولوهو.التمثيليبدألنقبلالقصةكليحكيكورسبادخال-:الثواقعيةاًلمسرحيات

بخصبرخيصةعاطفيةوهزاتكاملبشكلمجهدقلقاًلىالوصولمرحةروحا-المسرحفيجديدةروحانخلقانذحاولنحن"

.الجزئياتاًلقرنخلالالمسرحعمالذجم!اًلتشاومذلكمحلتحلوفضيلةبهيمية

والرو.ولفءيينالرمزريبئالكتابمنبدلا)ابولنيركوكتويتبع:ثالثالمسرحالمسرحيةهذهوعملتكهذامضنلثيءيكفيوذلك.اًلماضي

.المسرحفيالغلووإوالخيالالروحمطالبفي(المحدثيندائريامسرحا.جديدامسرحالنابنواقدإكونوالملانهمالطرازقديم

دماءفيلماستثنينااذاهذا)الرائعةللمرحيةكوكتووتحفةبالمشاههـين،تحيطالحلقةمثلوالاخرىالوسطفيواحدة،خشمبتينذا

فيضانفان.الجهنميةالالةاوديبقصةعنروايةوهي(اًلثاعراًلاصواتبينقنزاوج-ال!ريثلفننار)ئعباستخداملناونسمح

الضوءفيسابحةوكأنهاتبدووالتيببراعةالمتعمدةالصورسلسلةوالحركاتوالرقصوالموسيقىوالضجةوالصياحوالالوانوالحركات

!للمسرحالشرعيةاًلانتصاراتاحدىلهيالاساطررلعالمالشاحباًلمفضيدونوذلك-والريكوروالاحداتوالكورسوالرسمواًلشعرالبهلوانية

كوكأونظرةحولالشكوككلتطرحلافهيذلكومع.للواقعيةالمعادي."الحياةفييحدثكماظاهريربطاي

ماكوكومسرحوحقق.المسرحيعملهمستقبلحولاوالدراماعن.مويادرناالفنيلعمل1عنفاجنرنظريةكانتبيرويتوفي

إفدمكيفمثلانرىوهنا-الجمالعلممذهبيسمىانيرمكناًقلكانابولينبرانمنونجالرغمباريىديمالنتائعةالفكرهيواصيحت

بسيطةميلدراماهـ،آوهي+،،دا)7511هـحألليشريالصوتمسرحيةاوري)اورا!الايطاليبمسرحهول53أهـ+أ1أماريرنجيمنمرحا

نفسه-اتحنقواخيراالصوتمكبرخلال.نتكلمواحدةشخصيةذاتاصللاشكالمحطمف!وولذاًمضحكايزاللافهو(مسرحياعملاكان

لبعضحلعنيبحثالمؤلفاننصدقانالخطلمنانه".بالاسلاكوقد.اخريناناسبأفكارافكارءنواكبانويجب.لهاخالقامنه

العملطبيعةمنمشاكلحلهويحتاجهمافكلالئفسيةالمشكلات-:كالاتيكوكتووصفها

فهيوالكتابوالمنصةوالوعظالمسرحفيالخلطاما.المحضلملمرحياعمق"محاو.لةبمثابةيعتبر-للمسرحالشعرعنالبحثهذا"

فهيالخالمىالمرحاما.ضدهاشبئانمملانيجباًلتياتنروربيد/بابالضرورةتتمشىالتيللابعادونوجيههاصحيحةمادةلايجاد

الخالمىالمرجيكنلممواذا.الحاضرالوقتفيبهايعتدالتيالحملةقرنالربمخلالبنشاظل!!ور-الواقعيالمذ!بضدالفعلردمع

المشعر،يعنيالمحضالشعرفانالشيءلنفسكلمتينالمحضوالشعرزادتممنرجالثلاثةيدعلى،3!ا-9191سنتياعتناراتوفق

".اخرىاشياءتوجدانينبغيولا.المسرحيعنيالخالصوالمسرحم!؟ء4أأ9!أرل+ءادياجيليفس!جوهملنابالنسبةكثرااهميتهم

!حى؟7!فان8،!لح3لاهءأكوكتووجانح،ل9؟هـلاحلا!هـ!كوبووجاك اراقصينامنكبرلعددالتعل!ماتويعطيويشجعينطمددادلميف

الفنانينولعررحالهيتقفقهوكوبواما.والموسيقيينوالرسامين

الأداصا!موعاثانتركفقد-فناذابوصفه-وكوكتوالمسرحخنت!بةعلىالزائدللنشاط

.اًحتياجاتءنللتعيرالقاعدةايض-اواكتثفالننتماطاتتلككلفي

".ععاالمسرحيةوالخشبةالباليه

لمااترمجموعات!نمحدودعددالادارذلدىذاومن.الشيءمنالنىهذايجذبنالاانالمستحيللمنوانه

:رهابكممانباعالى*دابمنالى"وإىا،خما؟ي!كتو/نتنررحي!ا!ا7سنةص!4،!!ءىيرانيحبلاالذي

ساليارابثبالموسيقىويقومالديكوربعملي.بماسوويقومالمنص3بتقدي

صحى؟هـذمجلدذخليراءا!سهوللك؟أولهء،!374؟مأ!ول"منليونيدالمرقعىويصمم

.لال...للى3!ألى*وأكماألنة5!و!قيالباعل!-"!هد!وهيالحقيقيةالمسرحيةالثفادةعلىدليلاللامعة

عاماسىالذيلكوبو"الفيوكولومبيها)مسرحوان.وييتساًليوت

.113))23ا!اذية!)اا!-يالرد./تةا(سصءصةاًلمجازكاتبينالوحهدالحدتل!و91ا2ً

فى،بفيببينماوتى.ومكانهاودتهاحسمنالعاليةللثقافةقربه

!!.3"23ا!ادة!ا11مناملمستوىعلىانردر!نماكسويلءنلاًلافذاذالامريكيونالمسرح

واف،ممهكوبومان.الجيدينل!مربكيينوالنقادوالروائيينالشعراء

".3))23ألرارعة(1!)حد.لتلاسمىالذكطالجهازكلوزملائهجيداندر،4حلقةاًلىينتمون

ولقدداه*97ا!ا7!"ءدا3أ،؟+،مء5الجد/بةالفرنسي!ةالمجلهوهو

))103)25ا!وو،ت)!إ).ووقارالقشمفاابديهمبينالفنيالعملعنفاجنرنظريةاكنتسذت

جميل.ودوقرقةذاتنصبج-مرةولاول-وربما

))03))25اهـادرو"!ءاليوممواعدهيرسيالمسرحان))4.91سنةفيجيداعلنولقد

البارزالمسرحيالمؤلفهوكوكتوجانوكان."المواقعيةعنيتخلىوهو

"03"2والابعة11"تكلللمرحيةموهبتهظهرتانبعدالاقلعلىوذلكجديدةلروح

!صة!صاعفارةوهي2691سنة9!،"مهاورفيهفيكامل

"03)251الثارو"!!نظر.بتهوتحل.مترلمههوائيةغريبةخياليةمؤثرةبكلماتاًورميوس

المسرحياتوكتابالتراجيدياكتابعاورعديدةمشكلاتالدرامافي

ذلكالىالممناكما-اولايروصجفهو.التنكريلباسهمفيالشعرية

!هسههههه5هحىه،0000000000000500وكلمته.لغنائيالشعرالطبيعةمعارضةالمسرحيةاًلطبيعةان-قبلمن
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يكونمانهألظاهريةالسهولهاًمرمنيكنومهما.فيهيعيشالذبمااودالالموهيةيختصبطاوبالادبالمرحخلطعلىكوكتوويحنج

كثرامنهيقتربوالذيعلمهالذيالمعقدالمجتمعمعالاتفاقعنبعيدامصطنعا.ليسى-الاطلاقعلىخلطاكانان-الخلطهذالكن.الدمماية

المرءوعلى"الادبيالتحدييواجهانقصرتهفيلميكونعديدةنقاطفيالدكثايرةاوبالالوهيةيختصمااوالادبمنبحريةيولدلمالمسرحقان

ليسالذينكوكومعجبيلدفاعقراءتهعندالتحليلهدايستوعبانتجرإبعنصرمنهاب-شخرجانكوكتويحاولطبيعيةوحدةالاهوفما

))اورفيه"مسرجةان":احم!مكتبفقد.للدفاعيؤهلهممالهمطرقفيالمخلطبعضلعملأجانايسرفهوذلكومعمحضويسميه

.شاءكيفمايفكرانفيحراالعقلوتجعلكالموسيقىالئاسفيروثركوظوا)خطارةوادرسموالرؤصلوسقىابخلطيرحبفهو.اخرى

خارجيقفونفانهم-يصدؤواانمنبدلااًلفهمفييرغبونوالذينا،ضصايرثكوكنوانويبدو.محضاخليطاباتأكيدتعمللاالاشياء

فارغلغوهذاانالمؤكدومن."هناكليسبابعنباحثينكوكتوعالم.واز"الموسيقيالوجدانالىتتوقال!ونكلانومؤداهافاجنرنظرية

غرالعقلهذاكاناذاالاشاءكيفمايفكرالعقلتترلرلاالموسيقىفانيكونانيمكنلاوانهالموسيقيةغرالعناصرمنالابتطهرالممكنمن

عبرالاشياءعلىنحكماًن:ديزنيوالتجملةمثل).بالمرةموسيقيخاطىء.ا!إرافيوهو.الافتراضهداعلىبالانكاءالامحضمسرحهناك

خبراتفيوليىاليقظةواحلاماًلنومخلاليفكزالعقلفانالتخيي!الايحازشةوالتمثيليةالباليهمعالباريسيةاًلتجاربمصعرانعلى

يحددفكيف.الفهمعدماوالتصديقحيثمناما.الفنيةالاعمالتدهـوبطربقةالالمانيالتعبيريالمن!بمصومعليشابهواشباهها

المختلفة؟المتبادلةالمتئاقضةالامكاتياتفهمبعداًلايصدقهماالانسانالاغراضنفسولهماونحديامخاطرةنعتبرانالحركينكلافان.للغرابة

شبهاوالدينيبالمعئىظاهريا)كوكونصدقانفيالدمموىوهذهالمشاكلمعللنضء،لاصليةمحاولاتكانتاالحركتببنوكلا.الاهميةذات

فمئدما؟التعليميالمذ!بمئافىمنتأ.ننانغريبا(ليسالديني(.مفروضةمقدمةكلاهماقدمتوقد.والحقيقيةالقاسيةالمسرحية

فاف-هنايغعلونكما-موكبهمبكلالتعليميللمن!بالمعادونيئتيمثله-تو3كوجانوان.الفراخ.نعانيمنهما.كلكأنتفقدذلكومع

الملاحظاتبعض-بسيطةكقصة-نوردانالموضوعصلبمنيكونرائعةلممميزاتاظهرقد-التعنريينامرنجبصرجورجمثلذلكفي

لنايفسروفيها،اًلواقعيالتعليميالمسرحيالكاتببرختلبرتولتفيمسرحياتكمامسرحياتهفيالمحوركانلكنالاصليةالمسرحيةبطربقة

منالمشاهد/منعالكورسان:مرحياتهاحدىفيالكورسعرضهجوهرعلىيستحوذانيحاولقيصركانفان.فراغمجرد-فيصر

كورسمجموعاتوضعالممكنومنالحرالتداعيويحاربالرحانالحياةامض"وى7علىيستحوذانيحاولكوكتوفانمحتواهادونالمحياة

الىفكوينوليدلثوهالصحيجالموقفللمتفرجليظهرواالصالةفيصع!ةةو3وكوفي!رالىجعوير.مرضيةيمرالئتيجتينوكلا.جوهرهادون

اةار.((شإءكلفيوليتحكموايسماعدهبماتجاربهمنويذكروهاراًئهط-دلاحاءاصبجانير3بشكلعليهماعالةيعيشونالذينوالىجزئيا

التقابل.خلالكوكتوعالمعلىالضوءبعضلالقيالكلماتهذهاًقتبست.رقدرلموالتيالمكينةوالحرفيةألتمالقمجرديعنياًلتجريبيالمسرح

حرارهامنالدرامالتبريدؤوةاًكثرتاكيداتبديبرختملاحظاتفان.ابدلأالكماللها

الغاية.معالوسيلةدؤيقةبصورةتكيفوان،ز،داورر"،1-الةيالملا-ء،تبعضةو3كوعلىاًطبقانهئاواحب

(دمالقلالعددننالبقية)خدمةنحتوضعاؤدوخيالهفكرهاننر):اخريناشخاصعلى.نريلنع

حسنمحمدسعيدترجمةالمقامرةالى*--،ابمتظءم-ولعدمالة"ملعدمزءيجةالاثئينوكلا.اللاهياضدجبرا

حديثا:9صد

005ةلمح!ا!صاهم!ضاصىسلمااص7
صيءص"!ص

الشهببرةاًلوجوديةال!3فبةبقلم

ربغزأردبزسيمنزلز

الريسىمطرجيعايدةترجمة

ألذيالر!لمعقصتهادوبوفوارسعيمونالكبيرةاوحىودلي"أالكاتص"اخازرويارأئعااكتاباهذافي

المغا!رذزإكتقهلىذلكخلالمنوهبى.سارترجانبول،3،ؤوصيكونات!د؟هـنطخىا.ز!!:ك!ض!)،ت

.الرجاةبواجهانبزالانوماكاز،و!-ف،جاز-،،الىلارحةاهـ-!ت،؟-ء:.لش!-.ارورااباادتإ*"-يا

ذوقكائنهبئربلت!)!افذةعاكلفةؤعةةلانهافواردوبونلى-مو!خا.نسرد!،الخي!ذد.عجيب!ةقح!مةازها

بفهـ،6اجسوفكريرو!يتفاهمروتقداهـزرياواعيااحبارباكا-:الرراء!وو--فابهخلالم؟رف!*تد

ؤ،نأ(اًولخاو"((كميل))مثلن!.اخرى؟،ئنات،هض،رحبهـارتر.تصنارغمقبا.هـخبلىحعحور-ت،وعمثقاة

أوتقاليهلشدهاماوانخارجيةغلاقةايةفيهزؤثرانءصاعمقدوب-وفوارنسيموألىي!مدهما

لقاؤهاخلقهاالتىالسعادة،ولكنرائعةصفحاتفيذلكهـنوزعىر،تغارأزثماحسحيحبة..الغيرةتوهنهانمن

أز!،منالثقةكلواثقةو!!.الحياةقيدعلىصادامتحياتخاعلىفرفترستظلالاولىاللحظةمنذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصة"..ق!لمخاماتاًذاألالسارترمنسحسيبةاية!تيهالن!ا

الادابدارمشموراًت.يعادإهامااولبناز-"ليرات4الثمن

ط!3
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أإأ--!-ص---كا-----ححح--"ص----ححصن!يه!500رئر-!------..-ص-صمصصححىصحكس----

لمير

...يحب،يحيا،يخفق،يزعرد،البريدساعيبالبيتمر:ذا،

تساليهةولا،دعيه

الصباحأطل"،.آذأعمريرفيقةيا...ياوتأنين؟رسال!مناهـ،

انتظارايطيقولشى،يريدلا،انا،ف!لجىاعتذاراالىؤاقفرد،سالتانتغضبىولا

المساءاحتضارألاصياطشمستزركتتىانالىالاخرينعلىشوقباقاتيوزعوراح

ا)وليدهالروابيوشمس،صباحاتعالي...ألاخرينمن

ورودهتتاكي،هواناروضتقب!...يريدلاطائرخانافحبي

...هناكرأيتفاني..نجروضأيكطلتسللأ،بربلثاسارايطيقا-ىو

قاحالانحيبسمعت..تدويالززابقرترد.نصهليستوحىجى

النوإحوفيم؟الذبولففيم،سشأتي:قلت،عنكوحدتتهتصلب،تحنط،الحياةفيهاتخنقرسالل

سماء.ستأتي..سنأتي..دمعيأسقيكروضايا:وقلتواعذب،وأرقى،دف)ىوحبي

عليهأحنو،ال!اباوسدهورحت:تبينلاالتيأل!إعات5-ن

اليهاعيد،عنهاًلحشائنتىاذاودانبهاراكطوتقضش،ألمعانيحولوتلهث،زدورتغلل

كطمسىأةنضارطيبول،حلىوا،،فىاصكطو

حسصكطواشراقفرارايوئيعليمهاجتمعنمااذاات!طاللوالا-ر!القاتلاتمن

نورسلمالشم!ر!لهوص،كت..دلالهبغيريظل...يطير،يشف،ويسمو

غديربأصفىالس!ممالمعليبماوجأدتغنيهؤؤاديفيخفقةعسوى

ألعبيرفرالتىالربىحعذارىومدتسخيهفلوعيفينبعةلىوى

لحبور1ت/بدالعندليبلهوغنىالرموزواي،الكنوز!سأي

تذكرين؟ولن...-الفرأشاتوأص،؟عجوزوحرفطحبءليمة:حبيزور،دل

الساحىراتعرأنسنا،هش،كرينلنلم،يقاتناهـر؟أليكفيشوتزيفوددرر!لة

ا؟شاتالوشونيتزفماذا..عنكيردتتشئأألىلي!ارن%؟يديكليجنؤاجىت!ز"!

جيدهالهمسالىيمد...ألغد*رويحسغيبةيؤلىنمتايصع،ذ،إررايا!ووا

إ!تشكطلمالحبيى"أن...ليحفق..رر-دوبة.ورت-خحكهوايمعنىفال-رينحرانالموددوراذ!

البريد،ساعيرالبيتمروان

وصجس،-هء!ر!حاوص"فر*.،..لي،.نيمت،-ق!إ-،،ز-لما!لم!

وحيدلافيأإ*

وحرددهيشأديفىؤإدقيلم*تأ!جناحمقلضيكعلىليلأرفاًذأ....ول،ن

:ا-ماءت!ا،لكاا!نإونوت-ورا-كطلى+مما)(،طببلطحنيفمنرور!-هـصخى"

لا..عيد4،ءارسس!اشيكتةرر-،وحتوما3.رح!هـتلألهيبجراحكطرونز،ءإلمو

المسعيدهياتر3الذسوصزرباذكطرجن3-رىأأ...وشاجقلبينورصنيرلا-وهو

لحنينأتراعخىوزر11سلريهعذبةنمسمةاذا

الهظءشرفاتالىزطبرا)أشواقيهقلبك!-لجع

الجناح!للجقطو"حبرر-عمنزور!ء"ىالساهرأترفيقاتنامننجمةةاذا

الشتاءويا.ني،الخريف،يور!ال،جات4!احليهديك،رجبك:وؤالت،ءا!كأكص)ت

ووردادالنحخو!قورإإنأ!ةينسنيلم...العهدرعى:فقولكط*

*)..

الوشاحهذايدانما.زرجوى!لأرسالاتيهيومابروحكأستطل!50،اذأ

ا،حبونجمة،شوقونسمةتحنينجناح

وباح،!فيحرتحرك!اش".زرى!نلئيهيابرزوريه:نادتكو

؟ألرموزببعخس!،العاشقونارلىاطماخيرياسأرجطعؤردي

؟الكنوزبصعض!...يرسلونماخيرويى

ألوشاحلاأريد..لا...ترى!اليهنعودفهـحا

..."لصباحفيتزوريفتك!...ولكنأالحنينجناحسوفيالشوقنسمةأيا

......لايباجالذيخميئااينريبق!ايم11دربالمخلدهوأىوبنبينى.زالفما
هادلهلماكونيالحبلجمةويا

،أ...دلالهبعير...

أفنبذاوامينالاردن-البيرة((أقلبضلوعيبينزالوما

تاطرظثئ!ح!س!ء!تتمدحم!تتت2
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،،ل!،،ةقغقغ!ن!ثي+،،،،،"*ةمي*،،،،،،،كى**

000-ءصس،المبم
سص4

،،،،،،!س--3إ،.*

.

رماوليقلامعاصصه

قائلاةفيعنت..المطبشهادةونلت،الجامعةمنتحرجتانبمد

الالمأبهذا.ثمرمتىمنذ-التميينهذاجاءوقد.."الرمادي"اسممهابالمصعيدنائيةبلدة

:الالىميجالمدوهوفقالواعروء،المرضمنالفلاحونيقاسيهمااعرضكنتفقدا"اتمانيمناسذا

مغعر.هذا..الاناأقصد.....زمنمن-وكنت.المخجلواهمالهماًلريفهيالعملعنالاطياءاعراضكذلك

وامرته..القريبةالمكشفحجرةالىفجذنجنهيكذبانهادركت0.اببتهاًلذيوللقسملعمليبالحماسمملوءا،شبابيصدرفي

اذنيحولالسماعةاثبتكنتبينما،الكتسفاكنضدةفوقبالاستلقاءمنبالآلافمليءوراسيالبميدهالقريةهذهديبالعملرحبتلذلك

فقالةايخرةمحاولةبنلولكنه..المنضدةفوقالرجلدجلني.الكنارالامالفيهتموجوص!دري،والمشروعاتالاراء

الالم.زالىفقد..دكتورياللتعبداعيلا-خدمةعلىيقومالنلدةبهذهمستشفىالصحةلوزارةوكان

واستلق.ملابسكاخلع:بهفصحتمنكاملاالمستشفىكانوالحقيقة..المجاورةوالمناطقالمنطقةفلاحي

الاولبالمريضجديرة..كيرةبعنايةوفحصته..للامرفرضخانقضتانوبعدولكن..لات7واالمعداتبماحدتمزودا،الوجوهجميع

الرجلكليةكافت،وجمتمافهالني،البلدةهذهفياعالجهالذيفالاهاني..فائم!ادلىلهليستالكنرالمستشصانادركتايامعدة

.السوءبالغةحالةميايسرىاقطمةيفضلونوكانوا..تقدمقدالطببانبمداتحرفواقديكونوالم

:حدةتشوبهاتأكيدبلهجةلهقلتفيمغموسةمعقمقطنقطمةعلىالجرحفوقيضعونهاالنيلطينمن

كئ!لك؟اليس..سنواتمنبهتشعرالازلمهذا-فيالاستلقاءسوىعملمنليوليسالايامومضت..مطهرسائل

اًلسابق:انكارهمنخجلوف-فقال.كتاباوجريدةدريوبينسريري

وكل..سنواتمنيماودنيالالمهذا..نعمانه،-.الحقسليمواصحاءكلهمالاهانيانأتصورولىم،الحإلهذاوغاظني

سابقتها.مناقسىكرةالجدي!المشنشفىدخوليرهبونبدلاالفلاحينانفأيقنت،الاجساد

بل؟..المستشذىتقصدلممولماذا:فسألته!لعجبوتملكنيانيمكنالبيضاءالملابسذويالافنديرةهؤلاءبأنمقتنعينغرهماو

أمرةاولبالالمشعرتانلحظةمنللطنيبتذهبلملم،ذاالملونةالملابسذوواللهواولياءالمشايخيصنعكماالمرضىيشفوا

..ذهبت:مقال..المالميةوالعماماتالتسخة

..بياسزمرثم،ذلكعلىندمو.ئأنهقالهاانيحزننيوكان،الاهاليمنكتر،بئعلىتمرفتالاياموبمضي

لك؟قالو"،ذاً-فيينهشوالمرض،الحادسعالهماًسمعوانالمصفرةوجوههمارى

مدييدا.بهااناخبرنيوأحسبه..مريضةالكليةاناخبرني-أجدفلا..للملاجالمستشفىيقصدوابأنانصحهـمفكنت،ابدانهم

؟الاهمالهذانفسكاهملتلماذا؟!اًلعلاجتواللمولماذاً-والمعمر..اللهامرعنفارغةكلماتثم..التامالاعراضسوىمنهم

!مهـنلاوانه،جراًحيةعمليةاجراءيجبانهقاللقد:فأجاب.واحدوالمربواحد

برالادوية.ءللاجهاالذينالكبارالمعار!احدمنزلفيا!ضيهامملة(/مسي!اليكأنت

جراحة.اًجراءيجباذ..ص!يمهذا:مؤمناوورلمتلااقيالاهليةالصدليهوصاحباًلريكه!،دسالبلدةء!ييرعملون

لهمفلت..الجراحةمنخائفالرجلانساعتهااليوخيلاًلذينالامنرجالمنغبرهمااو،واهـهلاتالاسيرين!موىتي!يع

:دوو-"ا.اًلحكامبا-ميسمون

اطلاقابشيءتشمرلناًنتثمإ..بسيطةجراحةنخشىهل-اللس!يتىدارالىنقصدانالاصدفاءأحدمعاتفقتيومودات

.المخدر.نأثرلحتلكوندسو!عربةصوتوسمعت..غر!نبمفيانتصهوجلست..المركز!ي

:وقالصغراطفلايحادتوكأنهمابتسمات:اكمننطرتوول..توففتانلنبتماالطريقفيحنطور

لقد..سيديياكلا..الجراحةمناخاضنظننيات-فيماكلهماعرنجيناحدىوهي،العربةاليجالساصديقيوجدت

الزائدةعمليةلىيجريانالفرقةطبيبواضطر،للحربميانتشركأصاحبيانفأددت،موجودغررالعربرفئسازقانولاحظت،البلدة

عن.نعبربكلمةفمياًفتحلمذلكمنوبالرغم..مر!ربدونالدودرةالى؟لصالةومررت4لمقائكحجرنيمنمخرجتليسدعينيارسله

!جهي.علىغزيراينسابالمرقكانمقط..اليالعربةبسانقوفوجئت..اًلسلمانزلواخذت..الخارجيالباب

؟ااًذنماذاً-(لحيرةولملكتنيبقسوةتعضواسنانهمنقبضووجههم!قلصوحسدهالسلمعلىواًففا

بسيطة:مسالةيترحوكأنهفقالهائلةآلاممنيمانيكان..ستنقطعحلتهاحنىاًلسفلىشغنهعلى

حنطورعربجيوانا،كيريناولاداشدي..يااولادانيان-فوق7والاخرى،باستما.يةالسلمدراًبزينعلىقابضةواحدة،ويداه

لياجربلوولكن.0اغلماناحقا..جوعااولادكطمات..مت!و.اتغضفةاجبهتهفوقينسالغزير،/عرق..عصرا.فمصرهسالا!جننه

؟اولارييعيشكيفالحالةهذهوفي..اموتفدبماالعمليةكمئبصعوبةعينى"ففتح..بهعماواتفرتايهأسرعت

نفسكتركتلوحتىتموتسوف،مجنونانت:فيفهستلا:فالثميبتسملكيكبيراجهدابذلتم..نتيدضوءمنيفتحهما

..هكذاطماماتناوتاننبدلا،بسيطمغصهذا..ابدانتيءلا..شيء

اناًعيشأيمكنسنةكم:بلهفةففاطني..ف!اسدا

..خائفايكنلم..معنىلسؤالهأفهموامببلاهةاليهنظرتقهززله..الكشفمنيهربان.بريدانهوادركتقور"وغاظني
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كاهـت"تصدقهل..عليالباشمهنيسيأالا-مهذالمحيرأيكما..لهمهصفقةعنيسالوكأنه..متلهفاكانولكنه،حزينايكنلم

صممتولكني...والم!ااسمعلى..عبداللهتسميهانتريدامه.عامربما..شهوربعدربما..بالضبطادريلاةفاجبته

نبرااروععلىالباشمهنسىالحمدالله..بةعليااسمه،يمونانعلى..حرتىوزادت..سيبكيخلتهحتىوجههعلىالج!عفيدا

---ءالانم!يكونلكي؟تعرفهل..عنداللهالياشمهندسمنأ!ت!طللماذا:لهقبت

الحمدددم..طويلةرحلةكانت51..علياسمهيونأنيجبمهند!ساان:الرملمنكجبليتفنتتوصو.تهيجيبنيانقبلفشةمضت

دكتور..ياالانسشصدانا..بحريةأ.فنفساناستطيعالان....الهندسةفي..مصرفييتعلمابنالي

..بنحوبهون00.فريدكما..جراحهنيتجريان.فريدهلوللمرة..محبذالطيفايذدووجههجعلغامرسرورعليهوبدا

..يهذيوكأنهبداحتىبالهعلىيخطرمابكلالييتحيتواخذكملابسرثةملابسهكانت.فاحصةنظرةالرجلعلىألقيتالاولى

ووجدت؟!تهنئهانتريذالا..بالخارجعلي-وصاحفجأةتوقفثمالعرقوكان..بالتجاعيدمليئاوجههوكان..حنطورعربجياي

..لاستقبالهممهواسرعنابالمخارجتركهلماذابهاصيحنفسيراسهيربطوكان،المنتشرةالكصرةالاخاديدوسطوجههعىينحمد

عليهيبدووسيما..قيلااكثراواًلعشرينحواليفيكان.خفيفشعروبهاشيبر(سهفبداعرقهبهيجففواًخذحله،بمنديل

ليستقبلابالانصرافهماثم..قليلامسومكثا..الخجليتخرجحتىيمهلمناانسوىاللهمناطلبلاانا:واتسطرد

..المنزلفيالمهنئينآتيك!سوفاًللحظةهذهحتىامتلموان..الجامعةمنولدي

عليهاوقعانواصربالخارجابنهتركانبعدعادالرجلولكن.ووالدتهمالاولادعلىمطمئناسأكونلاني..الجراحةلمعملبنفسي

بهدوشسالئيانتجتولما...ذلكفيالحولكنهتوتردد...الكشفيضمنكبمالابهلىايقاسيكماتصوروانالفترةساهماوظللت

اهتملااننيتعرفانت0.الصراحة؟دكتورياوجدتماذا-بكلدالموسائلوحاولت،عنيرغماعيناياغرورقتحتىاولارهمستقبل

...بالموتمحالهلاسيموتانهوأفهمه..رأيهعنوأحولهعزمهعناثنيهان

:يقولوهوعيناهواغرورقتاناستطع!لم..علابتهفيكالصخرةكانولكنه0.هكذابقيلو

يأتيوكيفالمصغاراخوتهيسعدكيفارىاناريدكنت-،المستشفىصيدليةمنليعرفهاالادويةبعضلهفكتبتشيئالهاصنع

...بالخرلهم..ذل!كمنتمكنكلما..باستمراريزورنيانمنهوطلبت

كانت..الردمنتهربنق..الكشفنتيجةعنالسؤالعاودولماانلمولا.اطوللفترةاماكنناافيجالسننظلانالممكنمنوكان

وطلبتمتاكلكغربالاصبحتكليتهانتقولالايخرةاًلاشعةنتيجةووجدبرقبتيمعلقةالسماعةوجدولما..كالعاصفةمديقيدخل

بماسى.وقالفهمانهغيرادفى..بتحليلاقومحىمهلةمنه:صاحالكشفمنضدةفوقاًلرجل

..قنلامنذلكتفعلل"انك؟!الخبرما-

يكمل:وهوالالموج!!لىوبدا..الرجلوخلفناخرجناثمقليلةكلماتفيحثمالهلخصت

..اناطمعكئت-..الرجلعنصديقيفسالمتالاشراًحةفرصةانتهزناالسينماودي

يتمتم:وهوفجاةوتوقففبمولدالهوان،الاولادكعرفقررجلانهيعرفهماكلانفقال

!ربيااًشرر..المحمدللهلا....لا-التحقلانهالثالتةالسنةفيابنهانيعتقدانهوقال..الجامعة

افثربلكيبهباللحاقوعدتهانبعدمتثاقلاوانصرف،ورممنبمثمء،نفسهالعامفييعرفهشخصمعامعةبالجا

؟..للآنالرجلعاشكيف..اعجبكنتاننيوالحق..المشرباتابنهامامانوجدتصلنمالهورثيتالمرجلاجلمنوحزنت

واطللت...اللحظةهذ.حتىيعيشجعلهخارقاشيئاانوايقنتانالرجلوايقنتالدراًسيالعامبدايةفيكنافقد.0العامبنحوالي

موزعةومشاعرء..نفسهعلىيتحاملالرجلفوجدتادشباكمن..املهيتحققانقبلسيهلك

..والحزنالشديدةالفرحةبن؟!اًلرجلهذاًماله:صديقيوسألني

الرجلوكان...العربةالىوصلاحتىولدءكتفعلىوا-؟تد."مسكين"قالاًنعلىيزدولم0.وخطور.تهبمرضهفأخبرته

مقعدفيووضعهابنهوحمله...مكاننوبقيت..حالتهساءتقداقضيوكنت..المستشفىعلىيترددالرجلصارذلكبعد

..وانطلقااعرد-ةاباننيمواشعربهاًهتموكنت..الحديتفيالوقتبعضمعه

كمان0..لزيارلئجاء...اكثراوايامعثرةبحواليذلمكبعدعنيتحدثانيسعدءوكان..الكبرةمشكلتهفيبنصيب)ساهم

بعضوبقي..بالخارجابنهتركالسابقةوكالمرة..تمامامتهـدمايبدوكانوحينذاكلتفوقهبالجامعةتعيينهاحتمالوعنالمهندس5ولد

مننظرت..وانصرفعليفسلمولدهاستدعىتم..الو!ياتراهانيجب".قطالدنياهموميعرفلمسببدمرحكطفل

فحملهالسر،ءواصلةالرجل-ستطعلم..السابقةكالمرةالمشباك.."ركور

فقفزاسرعدمجلستهعلىواططن..العربةداخلووضعهولده..ولدهقدومميعادعنسألت..الدراسيكاالعامانتهاءوبعد

القىانبعدالعصانمتحرك،اللجاموجنبالسالقءقيمدالى..طيبولدفهومصرفييبقىانالضرمنبانينالموهوداخبرني

ء.الجديدال!ئدعلىمتسائلةنظرةبدونلبقيهناجاءلمو..القادمللعاموفياكرالاجازةكليعملانه

آد!عاثلاًلقاهرةفيشكبلاسياتيولكنه..متوفرالمملمصرفيولكن..ءمل

واراني3..هذ.نيارسللقددكتوريااًنظر..قصيرةاجازة

مطالع:على!ت!اابنهجاءوول..برالد.الابنلبرفسررت..جميلةنقودمحفظة

.جاءولكنهد؟يةلحاولتاعرفكنتولوالبلدةخارجمهمةفيف

فعلاكنتفقدلذلكحزنتاننيوالحق..الفورعىولافرفية

.اراهاناًر،!

والسئرلل!ما-عهدارا!ذشطدته..نادقدكان..كامدعامبعدالاالفرصةنيتتحودم

مندفعاالرجلودخلالخارجفيهوانتظر..لرويتيوالدهمعوجاء

ا؟6؟؟؟:!فمربطريقةيتهدجوصوتهيتكلمواخذ.0الانفعالفرطمنينكيوهو

له:ابتسمكنتوانالنزولفيتتسابقدموعيجعلت

مهندسا..اًصبح..وخلص.نجح.دكنورياعليبة.ولري-
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ج!جمطنالدوسابر!3

كالتلةجافةباردةألحياةوتصبحلجثروالدةتموت"المهزو"ون"فوزبمناسبةالقيتهاا.لتيكلمتيمهذ

قائلايتساءلعندماوهوأمهفيهادفهـنتالتيألثرقيهجاءولقد،الفنيالعملهذأازاءنقديبردياحتفظوانا

وماالانسانارادةعلىالطبيعةتتغلبعندلر،يحدثماذا)وجورجحيدررايألاخوينحيدرألاخيرين-اقحهـمدفيالرايين

اروكط(مفاصلدروماتزمةويشلدماابصقانمنالحكمهاعرضانسأحاولوددااحملهرختمابعض-كدرابينتكط

بهأ.الحياةليحاور"سحاب"الأرجدلافيوردماتكرارخلالهاواتحاشىهذهالنقديهدرأستي

الهزيمةوعلائمالخا"ساًلفصلفيالروايةوتدخل.مينالساليادرألمس

وحدهلهليسمت"سحاب"انيرىفهوبعيدمنتشراؤ!ىورخفصلبذاتهقأئم!كط)ورءل"))المهزومونوضعاق

فيسمانخكلانهويجدأ.لأجتماعيةإعاييرااتروتلممسجريماتعبيرأكولهعنومنفحملللمول!عملاولثوز"عق

صامتاموتاكأمهيموتانسوىيسعهلاوار"ازسانلأومنفصلألآنيهوغيرالانيهتصاكده55تجاالجيل.ندعائيهعن

التإفاشنعوماالباردةالنترقيةالشإ"عدىالبطولةمغدوبكبدايهيصلحالذيهوالوضعهذا،الفوزحظوةعن

لذييمزقبحصمفيرهيتعالىالقطارويعود،البار+دةاكصفية.!م!والاريحالفنأماموضعفهوةالصمللهذانفدية

نااستطيعفلاانااما)"))سحابتعانعندهـ،السمعبمعناه،افي4أهو"المهزوءونأ(فيعنهنبحثماان

يعلنعندماوبشر(الفحممناسودانهقلبي0002.احبكاناذاز-كمانءاين،هناومن،الحقمجالفيالابدأعي

.نتأب!عندماالمسوخهؤلاءيقولماذاسأرى)لدريدكىلىتتجاوزعربيةكروايةمكانتهاتأخذان"الراوالهده

مبردلاانويرى(،2ص(-سحابيقصد-ذراءىعمانتساءلأنوعلينا،يكونانيجبماوتبدأكان!،

تنجح،لنالثورهدريد)تانيهمرةيعلن.وزراه،اهداوألشخصياتخلقمجاللمحيسواءإلروايههذهحققته

صجديدا(انهزامالناستضيففهي،المناسبة؟ندعكالخلقعملياتمنذلكيتبموماالقيميةالمعالاةمجالفي

.2!!ما-.الفنىوالأبدأع

حتىيت!،لىلحنالمالثالفصلمنزرهناكوكان

هوالل-ن!ذاًالاجر،السادساالفصلفيأشدهيباخشض!يةوصلأ-قة؟ايةالرإهذ!كزذالمرراء3أؤولان
لتدصاذوهي،للحبرورزاتنت!بالتيا(واحة)1)!نأحبهكةصنعزوايليوناررإر-.حوادحفلأل4إلإ:إء،ز،أ!إ-:!شا

كراعتخشخمانمافب،،وتموتءض.،لفسلركأل-ت--فىلي--خامحسراع،اي،كمةالى.،لمو.زر((ليص-ص)ا"عار،ذ)ضا.ر-سب،ة

صالح")1بجنلمحعندماةا"درواهعالمجتصعالفالش-لبض.ل:تالهدا-"بهاةورن؟،صلمه!--أ.

صكان(7رلفيتطاقلا1)تياذ)"رددابرخرادر.إررو.لىخادرزفيء--ةعضرخالاولا)ءذ--لسنى-ووصرزشكناولوريا

،ةالحديدالسكككلدررورن"لىمح!،ب))وت.تزوءتدطرضت؟ت-روروالروطارءلى.-ور:رركلدرإز--رر----ىز::ص.الءهـ7-.ادم

قيةالشرا!مملةءلىفنتدان!ببورصو(1حأوا)1،.رهوتصحرت--،بو.!!والش.أل-اء،س-.ور:،ءأزار-ولم*د،ءف

ويبداسقوطبتور"2ءأساحركةلا-هررت"-،الضفادمرءونانض.-ورلعوالدفي"!؟الر11س.-مهء-ط11،2أضا01ألت!-ادع،"8امو

ء،عنده)"إ-،الضا))بالفقرةلأخيرالف!-لورنالإ-يراور--مافى!!-واءحص-دقياصوور+ات(متإ-رو-)كنالمة،ر-صتكلزاءليال

!،واتابتساصةالن!ا،ءجنفيوتتطوولميخالارا*(ر-،تازحهاله،ة!لء-ءهـص،أصص-5-ء"ا!!"ور:ل--ب،اوءول-*.ءصل"-س

صفيراوووش،صنصؤذن/كمموتيتعا)ى.بدصبيهااغدانا!-؟صثا.ىى(.!دكأر؟...ا.ص.:حكاؤيإ?-ع2،أ!دأليفئصشتو

اخرىابت،ء4الاحداقحولوتتوالد،!"اكصن!طارل!نور،لر!سمالم!تءإهـذراتلىأروا،ون3ء.نار!+(وبا

.شيءبكلاترنقدالانشهاء.الت.ذكر،ال--ورورءاليخةيتحى!ىيرفاللاؤهور:*هـال?-اذهـ-رشار،ء6براز!نابرووءهـ3

ؤدوبالمطرالم!حوبةألاحلا*(ف!-لأذارورت-ىعالم-ص:وص.صزررونم!نش!ىوانكبدلاااالت---رورولاذررحرلمفكلب-ضواو

7!2ص(بالورقيعراور!-وروأعاما!ذااناشيءكلوتحدىنتيءحلىوء،!اورهـر180ص(/؟بموأالز

الان"خجا،أز*جديدنضكطءسيبداونت!يءكلالم!ىإ،كألي!اوبألان،ووو.ا-يمهـه،-قيسور"ؤءلى،را)-ظامصتى

ياآلثانيةهيبالنسمبةاًلانوالساعةالعسقرر،،اللا)جةأىاور-!لىد(11)در.110!-الح)1ىمدليق!ورصعازيال:الورحل

وهوعننرةالثاليةعندلى،عتهقفتزوفقدال!-فرلى،عةرجميدأتلمللأرزمىوبرينما،ا)-حدىبرهـردلي"-بءزحمصإح3،ندهو

ناعفوالا...تماماعشرةالثانية)ؤتالوعنلمحيب)س!حابازغمهورببترزغمعف-ءارتحىدر!-!يحه!-وت

نياةالثلالراديوساعةأءإختدقائقفهتذواقفة9بلى،ءتفىعدنوأةوىاء-فبش-؟لر-مشءرانال!.حىديلاساش

892صاةء-سللازتخلارصجالفلا(ؤ:ا!،فسآواحىهـةدؤتصااذالىددا

للروايةألوحدذهذهبشرشخصيةتعطبوتدهـ،.حائراكبيرأ-نقلا(رتأصدردعلى.زر.ذميء"ؤ،ا!ط

الوحدةهذهلمعالجةبشقينتمدز،نفسها)وتفيفهـبلتكونجديرةالثالثاًلفصلفي"!-حاب)1ونظهـر

وافسحةالحمورةيريكالذيالوجه:المراةوجهي3ؤثه،فقطمتحررةليستوههـب،اجننرصتوانها:لكصدةاداة

الصورذيكبرالذيالثانيوالوجهتو"؟تءاةأعب-ورجةكلع!ايمنت!يوهوتحعروود!،ليشرور،01و،مترلارزبى

بنترشخح!ميةأن.نفسهفتإوافيوبشو!هالم،و)ها5بلاالقضبانفوقينساب،رالقطانا)جاكلعدحدلمقةحول

فيمطلوبهوماان!،قوتهاالروايةوحدةفسمانلكلئياذالرأبعالفصلعبرتزدأدا(سر،با)واههفي،كسفير

36



نصاولابدفلا،وضعفطالروايةقوةتتركزا!ضاوفيهماكلانوبكماها"بنتر"شخصيةيوصحماهوالرواية

.لد""درو"صالح"ثمخصيتيالىالاشارةوتسنف!-"تصفيموجودلانهالايو-جدلااجتحمماعيقطاع

بنشس،دريد،ص،لغ:الثلاثاكصخصياتانانطباعاتهعليهماوينثر"سمياتهاللاشياءبعطيكانعندما

!،نواذا،وقعهافيوتشعاظمتتلاحقنغماتبالترتىبفييتكلمكانعندص،ويتراجعيتحدىكانعندماورموزه

منهمواحدلكلف!انغرانقلف)ةفياجتمعواقداً)صلاثةالروار".يبنيهذاكلخلالكمانانمااليقظةفياوالحلم

،باقتضاببجيب"/ددر))ن13فاذا،بهمايته!عفردية""روضيرةروعهويرفضالنظاميرفضعندمايبنيهافهو

ا:غصةاهو"و"صالح،وإط:بإتح!سىص،لح(("ف،نيناؤثىاكل"موتفراشفوقينخشنيعندمايبنصهاوهو

يريد،ا"ةيمةيش،ؤشولايدربىماذايعرفاز":الاولىالمؤذنصوتيسمعس،عنده.ويبنيهاوالحياةالموتمشماكل

بسبابته)5(الرقمليثكلؤ،وثىءكلمنمتأكدانه.مواتا.اساغةاوصوتانسحاقاالقطاروصفيرصراخا

لقد.78ص(ووجودحقيقةالحب)اويعلنوابهارو"دوجدبناءبشكل"بنتر"شخح!عبةالىيضيفمااًن

لد"در"بهايرقيالضيألقوصيةالقضيةبنفسارتبطالفهمهذاوصن،قوتهاويعطيهاالرواليةالىيضيفماهو

آفيمبإ،اوالتحديالرفصمجالالىيتجاوز!،لمولكبهالرمزوحتىترياحادثةبهاتقوموظيفةاًينرىةقط

بشكل-يهالقصر،ذهالارتباطالىاؤربالروار"فيوهومجرىفيؤ،ي،(العحسعص)رهروهـوتخلل!،الذي

لالمحهوال!عاهـيريةالط-:عةن5قربهوبفتىكلصه،هيريتضيفلاالرواءةينخغايمالزريواالعبثوالرفضألتحدي

اجتراالاالمجت!عقيمأ"لإ،ماز،زاص"دايعرلا،نفسهيعرفتعطيلاوهيالروايةضفحاتورنرز"احتلمايخولهاور-يئما

اترحمتعاطيمضدرا--ت!رانقدراكانادا)ليشريقولفهـووكلن.التكرارالاايضاحابا)ءاليإ"واوللربتنراثسضصب"

للمثوا!ول.علبهالثورةنحاولانمناقلفلاءجتمعنافياخرىحوادثزلأثعنلشخلعزصضيأيفاالفهمهذا

ول؟:نئيا-رمها،احسنولا،هـمحابالطناحسنلمانياهه--ةصكالات،ءلواني،وةصورتهااهميتهاالرواية

بعداز،،و)"لىوغير5!اهااناءتقداناقنتلقد.لاحاكاتياتصفشخصصيةبالسيارةوملاحقتها"يعةود"-ادثة

...هش،منادركأنيغير.نحاسةتساوفيلاالبكارة"بحاجليسمت(لسميح!")معبنفسحهانفسهاتكشمف

التامرقينيوكلع.لاورنثىوورح،واةزفاقووذاانقي)بيمنانهـا4لاحتقاانبعدلسميحةرقولالذقيفبنتر:لوديعة

قففيليوبهاشعرإ"تح!حلولت،ماماكنتفقدكذلك"بارثص5،.ص(واريدكاحبكانييمنعلا)هزرا!خطور!ة

145ص.(اعمىارقافارقيولعندمااكثرايضاحالىرحاجةلشى!فآيقولالذي

وود(تاوهون)زءنب-"بددر"رفاجشن،هذاوبعد.(صخط-وبةغببرامصخطوبةاريدكيهـملاهذا)عةاود

يبحثعندرو-،)حبهحشىشيءكل!ضالررهداتجاوز!فنعرالذيفتس،والتقيؤالمولدحادثةمعالحالذلك3و

ا.عكالهىءنببحثاواوءافيو،وفشاةعنتشوقهب!لالمرءللتقبؤبحاجةليعسالكثيرالشيءالتقماليدعلىثورتهءن

فجو،واضحةالتطوعحادثةمعوالحال،هذايؤكدلكي

نتتحمنتس!ت!=ت؟-م!-!تبنتتنح!يستدإيان4لليسالخورةفشلفيالواضحالانهزأم

سشعروتبدوبالواقعمنهابالبر؟يااشبههيالتيالتطوعحادثة
ادخالا.الروايةجسمعلىادخلتوكأنها

اً،دابداًرمئنتوراتمنفهاني،للكاتبعذرااجدانحاجةغيرلفىواني

التيالو،حدةلانالاجادةعنببعيدليسقلتصا5بالرغم

ا!لأز!قىدازكإو-ةاقرارةبالاعتبارجديرشيءالرو.ايةفي)إبنتر"شخصيةنسجتها

فيمقدر.نهءنكشفتالتيالاموراحدرأييفيوهي

ىوؤ،ن!روىو-رت!،فيفنيخلقفبشر،ال!،ئزةوحولتهاالروايةمعالجة

صميرالناقدأن)القوليصحكانواذا،"وفشلفكر.نه

وان!أوفدوىالايامع5و-ريإلتجأتجربتهفبىهانيارا؟ولاكادبهدافاني(الاديب

وثرياوديعةحادثةكازتواذا،الفنالى،الكتابةاًلى

ك!إوؤ،نشدوىحبااءطنامنجاءتانملفهذهالروايةبناءفينشازحوادثوغيرها

عنهانيبعدتنفصللمفهيبمثر،يكونانفيهانيرغبة

بولىبالحى!أءكماالحالمافبعمنالصودذهناونصل،تتحققلمالتيورغباتهنزوعهأعطاهافقد

بالخلقوعلاقتهاالتجربةهوجديدشيءمتاقشةالى

ؤ-ءصهعارت-هـ!صهرجاز،عم!خاكاعطت"سألهبالمهزومونوعلاقتهاهانيوتجربة،الفني

مكانتهمومنحتهمالشخصياتفرسمتكثيرةاشياءللرواية

الوربتل!ا-!انعربيةقصائد.الروايةجسمفيالفنية

"

رأ--9اعبرإبمصابلاديفيالناستتطلبمااولتتطلبالشخصياتمعالجةان

واتحليلهااودالتيالشخصياتفاختيار،إلاختيار

حصء!ازكاا!!!ايضبداحمدقلببلامدففيبئتالتيالشخصياثميرأيىعنيكشفعنهاالتلميح

و"ملك""هلال"اتجاوزاذواني،غيرهامناكثرالرواية

اً،داًب:اًر"ثريا"تجاوزتواذاو"دريد"،""صالحاتجاوزاناقدرلا

123،صب-!ببروتو"واحة"."سحاباتجاوزاىيمكننيفلا

هما"سحابو""بشر"شخصيتيانومع
وتأزمهاالروايةزحمفيهمايتركزاللتانالشخصيتان
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فرضهاالكاتبأ.نربهدوسيكولوججةبحقيقةالفكرةهذهءنالحدهذاالىدريديصلولم(إمرأةصورةفيئفسه

.(اوديبعقدة)هيال!ءجقةهذهلسحابعاىات"عرف:المشكلةعرفانبعدالاوالتجاوزالرفض

جورجالاخمقالالى.القارىءانخباهاوجهازوانيبنتنكلتجاوزهايمكنهملاباليةقيمفييضيعونوغيره

بنثرسخصيةفيالفرضطبيعةرناقشألذيطرابجتننميللتحديمحاولةكلانابضاوعرفووجوديحقيقي

شحصيةمةمناقثالىانتقل،التجريديةالذهنيةضوءءلىلهذاانطبعوقد.الفشل!ويد3الامصيرهاسيكون

السيكولوجية.الصميةهذهضوءصصلىسحابورفف"تفكيرهولكنالرومانتيكبىاللاانتماءمنبمسحة

الفنلن،بذاتيةالفنيالعملاتصالبوضوحهنايطهرعواطفهامزءيملكانمنهذارغميمنعهلموتجاوزه

فييظهرانبدفلابمثرشخصيةفيظهرانفالفرضبممق،المشكلةالىالمفرطةحساسبتهمنبالرغموينظر

خيالمنكثيراالتجربةاقتربت"وقد.سحابشحصبةيقولوهواالروايةفياثرالخلقلمهذابسببففشله

عنلمتنفضلألكافميةالقوةالشخصياتتمتلكفلم،الفنان...عريسعنيبحنكلهنبنتريفهمننآلنانهن)لبشر

هذهتحد!ىه!نافالفنان،الخلقهبةولتتنسمصانعها-بمثراتركهاتجديتعدلمالشعروابعلتاحلامناان

الضروري،غلىائهاعنوفصلهابشخصياتهوتمسكالهبة3؟2ص(-سحابيعني
الحتميةلهذهبحاجةوليمستتحتمللافسحابالىدولدتجاوزفقدبشرواما

ارتباطهاعدميكونلكي(اوديبعقدة)السيكولوجيةلستانا)البدآيةمنذيعلنانهالوجودوالىالتحقيق

لستالبشرتقولفهي،مجررالهاامتلاكهوعدمبهالمشكلةيعيشانيرضلمانه.اًاصالشىء(صغير

الاكتفاءيمكننيلاانهتأكدتلقد..دمبىفيأحسه،ادريسينجحانهظنمصارسةالوجودمارسبلكدريدبالقول

ن.يظهرانواًلت!لفالتبريرعدمان.287ص(برجلمنيكنلمفاشلاًنهسلفايعرفالذيدريدان.فيه

كل!الكثنيعليكاقتصرانجاهدةحاولت)لبمثرقولهافيالحياةكانتفاذا"بشر"شاكلةعلىالشاحيةهذه

ص287(يقيدنيكانرجلبالةيشعرنيإثحصالتقيترأ!*فيمهربوجودمنبدلافانهتطاقلادريدراي

يرس!فيورائعمنطقيسحابشخصيةوجودانالخطورهبذلكليسدرلدطريقةعلىالتفكيران.بشر

س!،بمناكثريتطلبالخحديمنطقان،التحديرفهعبشرطريقةعلىالمملالىالتفكيرهذاتجاوزومن

الشكلهـذاعلىببشرارتباطهـ،ومنوتحررهابتحديهاالتحديأن،بشرفيالمنكرةالهزيمةالىدريدفيالمعاناة

والح"-قة.كا!لهاعلىاوديبعقدةتحملاتعبهـ،وهىالذيبالصراعالهحياةوارحموقعااشد"بشر"فيهنل

عيربلالبتةصرورياليسكهذأسيكولوحيا!رضاانالتحققالا"بشر!)يعر!لامجديالادريديعتبره

الاحتيس،ربحريةيتسمالذيالتحديمجاللحىمنطقيبعد،روجتمعهمايخلقلم"شلة.غرانق"انمنوبالرغم

"روا!يصنعالذيوالتعاليالوجاشيالتحققوحريةجميعاائهميعرفلانهالتحقيقعندويديمتنعقد

.لايتحدكلها"المهزأومون"ووار!ان."المهزومون)،لابشروكان،سلفافيهفاشلونهممجتمعفييعيشون

التحدىوهذاسيكولوجيةأمكانتاجتماعية،حتميةلبمجتمعاعتباوايبدونافكارهيعيشاًنالايعرف

الاصالةوهذهالتحديبهذاوشيوجديتهاروعتهاسرهو.صعرعند.فالمجتمع

الروائيفننافيجديدأشيئاتبداًكروايةمكانتهاتتخذنظرةمنتبدلالثلاثاًلشخصيكهلىهومناقشة

العربي.ودلالاتهابحوأدثهاكلهاالرواًيةاًكتسحالذيبشرالى

بشريراً.ماهوودريدصالحمنلظهرماان:ورموزها

اللىي؟لفنانخيالمنالتجربةاقترابانوالحقيقةشبحانكاناًمليةبابعند)يراهآنيريدمااوئفسه

التلقيمننولحعنلكشفالشخصياتعلىاًنطبعودريدصالحانا!إقعوا(منتظرةبابتسامةيقفان

علىالشكلبهلىاأنطبعآذاوهو،للتجرب"اًلرومانتيكيدوبدوغيابءسالحلسجن،خلقاتكتملالمشخصيتان

منفقرةكلبلصفحةكلعلىانطبمفقدالشخصياتألألهمبررولأمههومغيرشيءالرواًيةبراًثراًيبدون

قصيدة"المهزومون\)روأيةبف!،؟.،الروأيةف!فر.أتمنوبالرعمكشخصيتينوأئهما،هذالهمااواداًماتبلان

ناويبدو.والدلالاتالرموزفيهااشتبكتلهانيرائعةصورساكلعنااكشففيوغناهماولحرديتهمالأيحائيةقوتهما

يعطيهاانلهكانبلالتأثريةللا؟طجاعاتيكتفلماماتبلموائهمااًلبطليعيشهألذيالجوليرلدا*يكوئالمعدة

التيواًلدلالاتالرموزفملأتهاالمبتسريمنيمعناهامناكثر.اًلرواًيلأمجموعيئتظمالذيالغرضمنيتحررا

فيأخاذةوقوةللرواًية"اصيلوحدةحركتهاميأكدتخلقتودويدصالحخلقتالتىالفنيةاًلعمليةان

التأفي.فىاً.لفصالهوالفنياًلخلقان.وسحاببشراًيضا

صفحاتمنصفحةاولفىتطالعثاثلاثةرموزهنلاللرواًلةيتهيأفلميحدثلماًلانفصالومن،التحققمج!

وصفيرههاللاحيزاالفضاءمنيملاالمقبلالقطارل:الروايةالىبنفسهاتسيرأنللسخصيكولانفسهاككتبان

علىهاجمأحسبتهثمدحتىاًلباقيائحيزفييتغلغل،دربد،صالح*وبعاًلسخصياتزالتلا،مصيرها

كقدرإلبهولىاًلمعلقةالساعةكائت).!اًتتراًسييريدثيكماسجنهأهأفيلأن،هانيمنقسماسحاب،بشر

تنتصب،زالتلااًلمئذنةل،(مغيظةبركابةتدقتعيسسحإ،،بشرفىكمااللاوممناكثروحملهاودربدصالح

الرمورهذ.اًنويبدو،(ررةالكامالرماديةبأحجارهالملبشرهائيارادهااًلتياًلوحوديةاًلممارسةفعملية

يترددوحيدا9نطباعاوتوقعبكاملهااًلرواًبلأتنتظمالثلاثةبشر!لأنثعد،يلابداًعمجالفىلإئفصألعمليةافقكر

عام-اًشعوواتعرضم!تجتمعفهي.اثعارىءمخيل!فيومثاقشة.هانيقبضةفىصالح،دريدمثلمثلهداًءلما

ز%هـميحدةعلىكللحدثاوالرواًيةجسمفيسحابشخصيلأمئاقشلأكرالقواًنبدلابشرشخصية

والر،ش.للبطلالنفسيةالحالةآلىيضيفوحيداًاًنطباعاعدمضوءعلىويتوضحانغيرهمامناكثريرتبطانفهما

الاحيانبعضفىنف!سهيفتضحيكادووضوحهقوتهيرمسبقاالكاتبفرضهاالتيالفكرةاًن.اًلملىكوواًلتراًفق

مف-"واًئبعثتحاداهادرااًلقطارصفيراًنطلقوفجأةلاًركبطتوقداًلتحديقكرةهى؟لسخصيتينهاتينفي
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..ممحير!ر.سيي!.-...."...مي.."إ.!ي"..القضبلنوقفو!بمبعرباق-"تمطىخانقةدخنة

هـذاعواءعلىاعصابيوبصقتبهدوءالحضارةشتمت

..الق!،رارتاط-هناولظهر51ص(الحديديالوحثد

تمدماًلادابداًرولقد.لهارهـزأيكونلكيووجودهالصناعيةبالحضارة

يعيشهاالتيالنفسيةالحالةعنيعبرلكي!!يرااستعمل

بشر-الحديفةحولصجلسنامنونهضنا)المطل

للمجضأصواضا.مصفر(بلاالقضبانفوقبينسلالقطاركان-وسحاب
-مسلسارتبطتفقدبالصناعةالقطارارتبطواذاة66.1ص

وهى4كللهذأرمزاف!خرجتوالجمودلالتماليدالمئذنة

نا)العصووروحطبيعةعنوالجمودالانفصالعنتعبر

وعصسهحادةبصورةومنفصلةالارتفاعشدلدةالمئذنة

ساءةوهناك-.21ص(ومنسقةجميلهقربهلبناياتعن

سوف)والموتالصيرورةبشعورارتبطتالتيالحائط

العمالميةالوجوديةللكاتبةروايةاروع7ص(الساعةهذهيومارقبتيقخلع

الرموزهذهوليالروايةهذهفيالرمزجوار

المدبربالعقللاشعرانيحتى...واضحبالذاتالثلاثة

!ؤوااًردوس!مونادريولا،الروايةبحوادثعاماشعورافببهاركزالذي

..بساء4وساعته"الهزومون"فيبشرقطاريرتبطلماذا

،إ(والعنفالصحب""فولكنر"روايةفي"كونتين"

(،.كونزين"قعلكماالساعةبشريحطملالماداادريلا

ة-وعالحائطساعةفهيعالةانهماالسببيكونقد

نا.اخرىبرمزيةبثرذهنفيارتبطتالتيكالمئذنة

فهث4لااطي./انارادهانيانعلىيدلفاناشيءعلىهذادل ثقافت"انبدولا،الهـموزخلالمنجدلدازخماللرواية

!لا-!،ق"يبالتالؤ-"وخلقتللكثيربالشيءهذامنزودته

وروعتها،برؤاهاالروايةجسمعلىانعكسترمزية

ثرلا"\\بحادثةيتصللان"أقرهلاكنت/وانفالعصعص

الكعرىغونكورحائزةعلىالحائزةالىقذمكامتودتاناكانسرتفقد.،لالعقمواحسللا

أرمنوبالرعم)يمولمبر،كاملارمريالحطيطايعصح

تعبا.م!نبىالمؤخرةفييمشىمنشعورالىاقربشعورا

وعتها:وو،يةالرمزالطاقةهذهتجلتوقد.66ص(المسير
بشراحبتلقد،للحبرمزاأصبحتالتي"و.أحة"بي

هـطرالشميحورجترحمةالصراعقصةولتنهياًملوكلحبكلمعها.ليموتوماتت
......هذهوتبدواء"فيهادفنتالتيالشرقيةالتلةعلىوتدفن

.للمواتاخررمزوكأنهاالشرقيةالتلة

البناءهذافيظهرتقدهائيشلعريةانوالخلاصة

حبرةعلىشاهدافجاءتالتعبيرتحدى.الذيالرعزى

و.اً....وروعةقوةواعطتهماروايتهوانتظمت،اخاذةفنية

شالمممياوالسيمؤلبىلصوغلاصعال!جوللمروعالىالالبرشقم*،العربيةية1ألروسجالفهـصاالتجريدبميسمووسمتها

الروال!ةفىالررر-لمنوون،وايحاءاًتدلالاتفيلتنطبعالشاعريةهذهوأئطلقت

.....؟."وأحة"والصيفكسحاباً!متلاكعلىتعزفسحاب

لالدردأ.بالالممليءودربدالحياةصحراءفيللحبواًحة

لعلط.وماالحر!فىاليسمارموقفمم!نفملتعطىفازت"المهزومولط"هبىهد.واًخيرا

....وهىفقطوبدايةبدايةمهيالعربيةالرواًيةفيلجدة1

ئجبنائهافيجديدة،شخصياتهاوووحروحهافيجديدة

....ا.ع0000.0.00005وا1.كانتمناقشتيوان،شبابنالمشثلوكشفهارىالرم

لملمولعهمميهالمئلاًلب!ةعرآلؤليسمي!صينقسهاطدلورر*الخلقمجالفياصالتهاومدىالجدةهد.طبيع!لتكشف

قرس!اررصدرولسكشفالغر!.فىاًلاعمال!ألروائيةالزمنمعتسيطاول

ماهواًلمجالهداً!ىسالمحسمهاوأرلحلمهكماولابداع

جديدووائىكشفلحركلأبارزةكبداًللأحقهالعطيها

حزءينفيالعربيةلامخناالتاويحيوالدوولفنية1يلاصالةعنبائتالى
المجيدة

....-....هـ*مهـهـ.-،حيرسحر.هـ،.....هـ....ا.م....اً!بىوراحمد*رلنسارلد

93



لجرصر09فا!-ا!رخك!حس!09
تحم!ءبخ،فنمت.*!

ووح!!ط!!!حص!!!!!!!!-!-!ى-ص!لأرز9لا،/به!/1+،!-لمبخس+.؟:ع-.

!ص--ص!ز"صبئبمص!همض!ىئنص!تهضص"صتبهـصصص
.ى-3*!*!-لا/.-

اًلاقلامتنقصهاكالتلانها،النجاحالبقاعلهاالتيعةبم.يكتبولالموببههحطاً!ر.ياًلثثر

جبران":الدراسةعليهاًنصبتالذيالنثرهذاتبوابرزالانشترالكراًيمعبدبظمثراسة

توقاهفقدالاولاًما.القلميةالراًبطةمحملافيكانااللذان"ونعيمه-االعل!العربيةاود!اًساتممهدمنضمورات

الاث!بيغنييزالفلا-عمرهفياللهامد-الثانيواما.2191عامالله

وادبه.بتفكبرهارعربي

هـلىاًلمولفوقفهفقد-الدراسةهذءمن-الاوإ،الجزءاما4لمؤلف"المهجريالنثر"كتابظهر:الادبيةالدراسةحقلفي

المقدمىلتبمثابةذل!ليكون،التعييروصورة،العامةالمضاميندراسةالسهلبالحقلليسالادبهةالدراسةوحقل.الاشترالصريمبالاستاذ

قئا.فناالواًرطةكتابوللجهااليالادبيةالقنونلدراسةتهيىءالغيالىتيالحي!اةيعيدانالىيصإجلهيهاؤلفالان،بعضهم.بتخيلهالذكبم

.الفنونلهذءدرأسةجاءالثانيوالجزء،صاحبهايحياهاكانكمايحياهاقهو،الاولىسبرتهاالىعنهايتكلم

العربيهيةالفكرالبيئاتدداًسةالاولالجزءفيالمؤلفعالمج.ج!هـومنئ!فةمنعملهيخلولاولذلك.الكتابةعلىيقبلانفبل

الفكريالادبراءنكوينمصادرعالعثم،المهجرفيالمهاجرونكونهااً!خيوءـضالك.والعواملوالظروفوالافكار،الوثائقجمعمشقةهنالمكاذ

المضمونالىوزءانبعدالادبيالمضموندراسةالىاجتقلئم،العامةوح-دةفيكلهالثصيءهذاتأليفعلىالاقدامثمالبيئةاستحياء

دراسةالىانتقلثماًلوطنيفالمضمون،الاجنتماعيفالمضمون،الانساني.منسجمة

م"،المضامينهذءعنلننعبرالادباءهؤلاءاختارهااًلتيالتعبرصورةكما،نفسهمن-عملهخلل-يعطيكاًنالناجحللدارسبدولا

والقصةالمقالةفيتركرتالتيالادبية!ونهمالثانيالجزءفيدرسدراسض4تكنلموالعرضبالجمعاكتنىاذا،لانه،غرءنفسمنيعطي

والرسائل.والامثالوالسيرةوالنقدخهقإتهمنالكثيرقلمهيحمل،الناحيةهذهمن،فهو.الحيةبالدراسة

بهذايرحبانالايسعهلاالتقسيمهذافيالنظريمعنوالذي.ودراستهعقلهمن.بحملهكما،واحاسيسه

فيالانسجاموحسن،البحثفيالتريهزعلىيدلالذيالتنظيم"القلميةاًلراًبطةكتاباو،المهجريمماالنثركاب"الانامامي

-.المادةصماحبهاالقاهامحاضراتمجموءةيضمان،ضخمينجز،ينفييقع

فياًلزاويةحجريكونيكادالكتابمنالاولالجزءانودنديالدرالىصاتمعهدفيواللغوقيالادبيةالدراساتفسمطلبةعلى

الىالغهمنلازماهالدراسةونظام،اًلبحتدقةلان،الدراسةهذه.العاليةالعربية

المهبر،لادباءالعامةالفكريالتكوبنمصادرعنفصلذلمكومن،بائهالفماكنرةعلى،بطريقهجديد،بموضوعهواحدواًلكتاب.

فلسفاتمناليهاانتهىوماالمسيحيةالثقافةالىالمؤلفردهااتيانصرفواًالمهجراًدباستهدفواالذيئلان.المهجريالادبعنالدارسون

الغربادابتضمالتيالاجنبيةوالتقافات،واديانهالشرقشغلوبذلك.مستقلةكوحدةنثرهيطرقواولم،فيهالشعردراسةالى

ووضعتهمحياتهمافاًقىوسعتالتبماًلمهاجرةتجربةواخيرا،وفلسفاتهعلىصوراًمنهاالمقى،فارغةكانتمجوةهذاكتابهفيالاشترالاشناذ

الوطن.فيالدائموالتفكبرالحنينوعلمتهم،الحديثةإلحضارةقلبفي.المشعرمناهميةا)واًقعفي/قللاالذيالنثرهذا

صحيحةالمؤلفاختارهاالتيالطربقةهذهتكونانيمكنهلولكنالادبيسةالمدارسطلتعةفي-ولار.بب-كانالمهجريوالادب

هذهمننفسهاطلقلوانهيعلموهو،المهجريالنثروجهعنالتعييفيارضعلىغريبانثاانهرغم،الحديثادبنامجاريفياثرتالتي

امينهؤلاءمعيجمعانلاستطاع،القلميةالرابطةتجب!د،القيدانفمصهم،الىعادوالانهماًلمنزلةبهذءالمهجراًدباءنجحوقد.اًلمهاجر

نانستطيعلامنالرابطةمن،روةاسماءيحذلىإنبعد،الريحانيفيهقيلمماالرغمعلى،تاثر.لهكاناًلذيواسلوبهم،ومشاعرهم

كابي-الشعراءمنمماذوااًلرابطةاعضاءوجل،نثريةمدرسةلهمنعد!.عليهـماولهم

استطيعلاواًنا،عريضةونسيب،ايوبورشيد،حدادونهر.،ماضيالنثر،؟خذيهف،قردداوقفقدالاشترالاستاذانلثكولا

نثرمعمتفاعلةكانتلانها،المن!ثرهثح!فيااريحانيهدرسةاهملانالموضوعلان؟الاشخاصىبعسبيتناولهاو،بذاتهقاؤمبمء!-تأخذههل

اًلريحانيكانوقد.ظروهـكعرةفييهمتصلةكانتبل،الرابطةغدباءانالىذوقههداءحى،التعاريجكثر،معقدءةءفيماخذ.الذىبمما

فرقتالرابطةعميدوبينبينهالتنافىظروفانلولاعنهابعيدغركانالتبم"القلميةالرابطة"كتابفيالمهجريالمنثردوا!هفييركز

بةبينهماامريكا،مناًلشمابىالمهجرهوهناوالمهجر،جبرانخلببلجبرانعميدها

الاعمدة"كنابيلجعلتالموضوحهذافيالكتابةاًردتلو،واناكانتالقلميةوالرابطة.منهاالجنوبيبالمهجرإتصالايلهولي!مرد

مقارنا،جرياالدراسةفيوجربت،ونعيمهوالريحانيجبران"اًلثلأثة.القرقلهذاالاولالثلثفيالغرببمالادبعلىشتىحسناتلها

خيالاجبرانكانواذا،الئسيجهذاصميممنخيطايمثلالريحانيلانالرابطة"دمشقفيفالفوا،يقلروهاانهناالمشارقةوقد.اراد
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المضموناعني-المزلفذكرهاالتياثلاثةاسينالمفبينومن.متحرراعقلاالايكنلمالريحانيفان،مفكرافلناونعيمة،مصورا

الختركالقاسمنرىالاجحماعيوالمضمون،الموطنيوالمضمون،الانساني،المعربيةوبللغة،نثراكتبماعلىافتصرتقدالدراًسةونرى

روحمنورثاهالذيالانسانيالخطهوالمضامينهذهبينيربطالذيكعرايرتبطشعرالناتركاقدونببمه،مثلا-كجبرانسنرىونحن

وضو!اشتدلمالانسانيالحظهذاانيدبىبناماولكن..الشرقنعلمكما.اًلمقالهاًدبفينثراعنهاعبراًالتييةالفكربحياتهما

اشنعاضها-وطنبلايعيشانوهما-الوطنفقداانبعد-لانهماعندهماالكتابةوشغلته،بالعربيةالكنابةعنجاتهاواخرفيعزفقدجبرانان

الوطنية؟علىتطغىالتيبالالسانيةالمفقودهذاعقاًتيآثادهفيقتمثلجبرانقمةاًناًلنقادبعفقويرى،بالانجليزية

بخياله،مجتمعه.برفعانارادجبران:النروةفيتلاقتئلاثةاعمدةتتواصلافكارهظلتواذ0"النبي"الخالدعتابه-بالانجليزيةنمنبها

بمقله!والريحافيبقلبهونعيمهنحكمانالظلمومن.بالماءيفيضالذيالاناءتغيروانيكتملونضجه

،حلوةساعاتالكتابهذاصحبةفيقضيتاننيالحقوفي.العربيةالىمترجمةكتبهاك!روان،فقطالاولىالزاويةمنعليه

ورنتاقةالدهـقوبحثهالطبيعيذوقهبحسنكاتبهواسرنيمفيدةمفنعةصاحبهكتبه(لامرداد)هولنعيمهكتابايتناولانالمؤلفاجازوكيف

.بان،صدركأ،ببانهاتقدبتصتى،وروعةحيويةاًلدافقاسلوبه،نثرهمصادرمنمصدرافيجملهالعربيةالىبنفسهونقلهبالانجليزية

المبببن،العلميالمنهجعلىتعتمداسةدرلكلصادؤا،جاشتلايكوناًلمعربسسههما،الغربيالاسلوبطابعيحملالمنقولهذاانمع

..الجزاءنجرجهودهءنالمؤلمفا!لهفجزى،السليمالادبيوالذوو،لان"مرداد"ترل!يجوزوقد.الربيةالكسوةعليه.يضفيانالى

الهضداوىظسلء!الذجمياكفببرنرىبينما،بالعربيةالكاتبنعيمهدوحمنيمتحروحه

.تفدسرهعنواسلوباوفلسفةمضموناتطورقدبالانجليزيةجبرانكتبه

*ء-.!فيواسمةفجوقييترلراهمالهلان،تركهيجوزلاولذلك،بالعربية

بامانةدلىاًسته

و.جمضاعرافاتفيرايناوؤد،ونعيمهجبرانبيناللقاءوهنالك

ونافذا.،واسعاكأنالرابطةفيجبرانتاثرانالقلميةالرابطةرجال

الثوريوالعربياًلتوريكانوايرهما؟الاثنيئهذينبينالمتباللالظيرانصلمدىايالى.ولكن

صفدىمطاع!ورلمالثائر،الجهرانيالادبالمطلعلتطورانأالاخرمنونفاذاروحااقوى

.....يعضف!انالايسعهلا،وطمانينةسكينةمنالتطورهدااليهاشهىوما

سوت،الطيعهدار!شوراتنعيمهبهاتجلببالتي"الهادلةالشرقيةالروح"اًلىعادجبرانبان

،

صوا.نهفيوع!،ا!المهذافيالقيالانسانلانا!حادالاحاسيرقصر"المولفاتعلى.الاولالحرففيهسطرالذيالاولاليومفي

......م...:وادبهماالا"لنينشخصيةفيوالمتناقضةالمتشابهةالملامحتحليلفي

لاماحسعبماىسرصجثاا!لحطهحساس!ولمحيهطياًا.،كوااًلحقةراليحعيقةلالكولعيمعم!قب!سيريطلبهانعيمةكانببما،بجعلاحيهالقمةيضربكان،فجبران

03ء....قدميهعلى

وجهبلاطفرةبهواذ،ذاتهبدىالصفرعالممنفينبثقوابعادهبذلىاته

مشخصذاتهالىينظرالذيوعيهانه،ذا.نهتاريخيععرانه..فاريخبلا.....هـ.....عحر...........ء..........مر..حمر

ستكونالصيرورةوهده.المعطياتمنكمعطىلا،ذلتهيخلقانعليه

يعرضالذيذلكهوفالموجود،انقطاعبدونللخطرتعرفهصيرورة

اًلاحساسهذاًينتحرانواما.كيركيغارديقولكما،لملخطرنفسه:صديثاصلر

بطينةبامتزاجهمتفردوجدانوينطمر،الرقمتمةدياًلفردفيركض

)1(.شاهدمنوليس.الاخرينبطينأ،السديمية

،يحاولالثوريةابعاده.فهبهانني،الانبعاثيةغربتهفيالعربيوالانسانصص

اًلألحانبعلانيةنلجرلحلقوأدقعهألقوميينببىلموربدء.ذوتهدليستقط!بغربعدلألحسفابتهنم!بسلسسحماطسار-طه:

محممسب.مصرهثقلي!تحمللا.ولكنه،!ردايتكونوعندما،فردا..كا-

.هندسيلانتعك!للقممميةنفسهلتعالننجروبهفقاطقوميهل!"معاناوامصىلعممىهنماومن)!

..

فلاوجودهيحي!اانحاولواذا.82،ص"وخطوظهالتكوفي"،نهائن

شطوىعضوىتاكيدمحضالابمونقةفلكلاولالىنجا،قةلملائالتولمث!د4دك!هيمكيفاًلراهبهامببقلم

هردلكلاًلمسروعالوجودسرطمكاد."لوريالاعيارهالادلكلمكمه

.701ص"الثوريةهواًلضائعةانس!ان!تهعلىيحصلكيما

ناسبيلفي،انقطاعبدونتترىمختلفةوسالبةسلبيةاتجاهاتمملى

مادامتتوقفهدرجةفطلايبلغاي،متكاملغيرذاتههوعوقفيتكاملتعرعحديدةروائعةهعة4
....مبهـ

كتابهفىصفدكيمطلعالاس!تهدذانط!لاقةانالىمقدمااشيراناود(1)

كتاابماذ4.بقيةفيكصا،وجوريةانطلاقة"ىالئوالعربىىاإش!طعكلالحديتاسرجماالادبسماءفي
امهـئللالرجوديينا"لهلاسفهةبعضاثرالقهلريءيجتليان-!-

فىهذأ،ابهكتافى..خاصةوسلرتر،ميرلوبنتى،هيدغر،كيركيغلردالآدابدارسر-لرالثمن
الوجردبة--الهفررنبثاقة1تطبهيقهوفي،اقوالهممنالكثيرالىرجوعة03.375

ولطبيعه،لمحريةقهمهوفي،التا!يخرفض،الخفيافىلقو1%دىمجلىهـلأ
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كلونإكادالمذيلملامةالكليبالمصيرالاتحادمنبدولا.شموببهجذرية.72ص"عليهالمثارواًلواقمثوريخنهبنفائمةالماساويةالعلافه

.الفعالالمقائديبالموقفامتزاجهفيصوفياالثوريالانايدينهالذيالاذسانيالواقعالى.درجعهذءفالانبثاقة

العقائربم!؟الموقفيتطلبوماذالخطةالاولىالانبثاقةتتكونوبهذا.اللاوالحيةاوالواعيةعفويخنهفي

لنايكفلامطلقمقياستحرددالعقائديالموؤفيتطلبمااولانا)بديوالرفضأالثوريةالتجربةاجلمنالاغتراببدءوالرفض،رفضه

منيتضمنوما،البدايةسددم،القوميةالتجربةسديممنالخلاص)1(آخر.ككوناو،تشكل

مقياسفانه"المقياساما.4ع6ص"المشروعللوجودمبهمنزوعالسديميةادانةاو،اًلثوريالانايحياءالذيالواؤعادانةان

ص"..اًخرجود2ووبابداعوجودبانهايتعلقثوريوجودكي"نقلابيالنوريهالاستمراريةتضيءاًننىاللحظةهي،اللانعينعنوالانفصال

ابداءوعملية(المطمور)وجودناانهاءعمليةتكونكيفولكن.4ع7فيبل،فحسبالفرديةالاعماقفيليسواللاتكونالسديميةومناضلة

برالتطوروليست،التدءمنخلققضيةالقضصيةان1(الآخر!وجودناالثورية"فانهناومن..السديهيةتشكلالتيالاخرىالذواتبقية

،كناهوماعليبمانحنمابينذاتياانفصالانعانيدمناوما.التحولاوكليكونلانالتمريضطابعتحملانهاالافرديةانهارغمالعربية

لوجودناانهائناعمليةيحددكناسانحووانفتاحنا،نا3وماوعبينادمجردالقوميعةالتجربةتضمنهناومن.77ص"المحقيقيةفرديتهانسمان

لاستمراري!بررلاعنه.لأنهانيتناانفصالرغمنعايشهزلناولاكناهالذي.ايضااًلخلقامكانيةاجلمنبصميميتهالتمتؤجتذنقيفردياتنحو

الالئسذيقولكما-"لحركيالطابعاًستمراريةمنالقوبيةالتجربةفلا،وجدانلايهامنمستوىأيفيفرديةتجربةالمقوميةالتجربةاًنوبما

هذايكونلاأنعلى)ايضاوالموجوديم!المجردالتعارضومن-مطاع.وجودهمطلقاله.يوجداولاالفوديوجدانلفرورةوعيمعاناةمنبد

القومية.-التجربةمعنىينبثقالتمارضهذاومن.(سلبياالتعارضالذاتلاعطاءمحاولتهافيالمتعديةالندئيةالطفرةالالشىهذاووعي

و!التاليالخلقعدمضحلاًلتعارضبهذاًالاحساسضحلوكلماالتجربةهذهانوبما.وكينونتهااستمراريتهافعالية،وجورهاعبر

01الآنتنجاوزاستمراريةامحاولةالتعارضيكونوبهذا،الانبعاثبعثامكمانيةيعطينابعثفيعلتتحققانتحاولالانبعاثيةالقوبية

،وجودبانهاءيتعلقالئؤريالموجوديالانقلابيالمقياسداموماانهاًلقرديعيانبدفلا0.وهكذا،اخربتامكانيةيعطينا،اخر

"التجررولشموليةلمقي!اس5هذالشموليةبدؤلا،آخروجودوبابداعبهذاتكونانبدولا،تجربتهمطلقيكونوبالتا!،وجودءمطلق

ولا،العصرومعطيات)1(الماض!9معطياتنحوتنغتحانمن،القولممية.المتعاليةحربمبتهامقاليفيثوريةعمليةالاوجودهوما.وجودءتجربته

القلق\فيالخصينةلبكل1/.والذريالحر؟ةارادةنحوالانفتاحمنبدوان،الدائمالحاضرهوالمستقبلانيفؤضالممكناووالمشروع"

العوالمهذهعلىالتجربةانفتاحفيلان،الوجودأجلمنالعربيشحركةلحريةتنببتهتزولانماولمكن،الحريةحصيلةهوالمافي

)2(وشموليتهاوخصوصيتهاوعمقهاخصبها.اًلراهنالانمناعتلارامنفتحفالزامان.لهاسملاشيءالىينقلبخنى

العرسيةالجهـاهليةاعماقمناننجس"ؤدانهمطاعاًلاستاذيرىهذاوفي.يكونولايكون.يوجدولايوجدالحرالعربيوالان!ان

الشخصةممكناتجميععلىاشتمل،فريد..ثوربماانسانينموذج"الزاخرالانسانيوعمقهاخصبهافيالقوميةالتجربةعالميقومالتواتر

"اخرىحضاريةتطوراتضمنستتفتحالنى،المستقبلفيايعربيهولا.بكون؟يوجدولاالحرالمعربيالانسانيوجدكيفولكن.63(مر

ومجالاته،اًنفعالاتهيحب،جسهـهيقدسالجاهليالعربيكان".3ص،والحريةوجودهامكانية!ثهو،يعطيهاقيحربته،لحريتهانويم!هأيكون

بوجودهالاتمساليباث!ر.ذاتهفيالمطلقالانسانلتحميقيتعطشالغيابلحظاتتحيااناي،تكونولاتكونان،توجدولا.فوجدانلايمكن

والعربي.البطولهبممكناتعنيفةانسانيةطببيعةفياًلفنانالئورييكلنانبدفلا،،جودهستجرقيمطلقهوالمربيالانسانانوبما

داموما.اًجلهمنرحبوالعالم،مصرهموقومهيبدعحرالجاهلييحققهالذيالحريةووعي.وانسانيةتار.بحيةاليةفيشنحققةحرية

اًلصحراء،..لانهائيةذروتهالىوجودهيحيامناحلىفلااوتامئبدلاانبثاقة،ذاتيتهاعماقمن،يكونانعلىالقدرةفيهيكثفثوريتهفي

كلهاتوفر،النطولة،شيءكلفي،الفنفيالبساطة،الرمل،الريحالقومية.التجربةصميميةتكونالتيالمطلقةوحريتهاامتهمصرفيضوء

لميستوالبراًعة.ايضاالاوليالميتافيزيقيالرعبالثناعرالفارسعلىماهيةاوماهيتهيختارلاالآنيالتجربةوجودفيالثوريوالعربي

مشسكلة.منوليس،أيرضاالعالممنموقفهافيوانما،الذاتفيالسديميةفرفض.المتحققوجود.هياتيتجربتهفييحياهالانه"قه

العربيالعصرهذا(يمنل)وشعرهحيواتهفيالعبدبنطرفةولعلمنبدلاكانوهكذا.حريةبلايتأتنلاالبراءةاجلمنالذاترفض

.الفربالموارمنوليس.الرفضانيثاقةفيالحيةالحريةاجلمنوالتمزدالقلق

الى(والتمردالحريةأجلهنثوريةامننئتقلالاسلاميالخفهمومعبةالعبثوفضح،الانوتجاوزالاستمراريةمنبدفلا،يقين

اللامتناهـ-يامامينسحقالعربيبالانسانواذ.اليقينأجلمنتوريةلائه،السمديميةفيالآخرينضد،داتهضدالثورجم!المربيالفردان

مخاطرةبلا،معاناةبلافهو.خاصة.اث.وبيالتهجيننجعدافيزيقي،الميتا.بعانيألذي-ابدا-المراهقفهو.ثوبىبتهحربهيةفيخالقةداتكون

والرملالمربحلياليفيالوجودمركزكاناًلذيالانسانان.عفويةبلالاانه.المثروعأمتهوجودبل،فحسبوجودءخلقأزمةيس

طفولته!فيخنىهرمكائنمجرداضحىبدء،وجوده،حريتهأنه.سيدأاوعبدايكونانيرفضانه.يتملك

موففهيحدداصتهلثوريةالعامةالشرطيةعلىوعيهتفتحوفي.ذاته

هذدلماهيةدأعيةدمليةالهلضيمعطياتنحوالانفتاحصجردات)1(فيهالرفضثورية.فرتن!وبذلك.القوميواقعهمعطياتمنالشامل

عربيةثوريةشقفت1هذعند.."نقولانيمكنفلاولذ.المعطياتبذاتيةبالانحاد،امتهوبراءةبراءته،اليراءةاجلمناًلحقةبالتورية

تقييم.ي1يف!يد.لنتراتمجردالىوتحولف،حفارةوانطلقت،كاعلةهوماترفضتكوينيةشموليةونظرة،فعالعقيديموقففي،اشنه

بعدليى،هووكما،ته1ذكلموانه،اعهـقبلفيايج!بىاولليتتكونانبلاالقوميةالثوريةانذلك)2(.تخلق"نوتحاول،جاهز

ذاتها،كلهيالمصطيهلتهذهداصتفما.65صالم.أخرضءأي!مة

نحوها؟الانفتلحيكونفلماذا،خر6نحيءأيبعدوليست،هيوكما.اكونهانيجبمالاس،ارفضسااعيانعلىرفهض،ولكن)1(

فمكيفالاصهـالة،باحسلسالقوصيةالتجربةسيصدنحوهللانفتاح1امداوصاانمماءايبلارذضلانه،فحبللرفهضالرفضصدفلنوبذلك

ء،الاصالةباحساسسحتمدناكانت!اذا.ترانمجردتكون-أنيمكنالقوصيةلتجربة1كليةيرفضن1الفردامكانفيولان.الهـقرصيةللتجربة

يحنىبعد:الانغاحايجابىاوسلبيتقييمأييفيدهماانيمكمنلافهكيف!فحلهبالرفلضدامما

التقييم.محماولةيحنيفهيما.الككابعن133صىلىاجع

الثورى"كتابصن،25،،21،22،230،2صراجع)2(وسلرتراشبنجلرنود:قولهفيمطاعالالتاذاًوافقفهلاولذلك)2(

."التوريوالعربى..انفنمانحننكوناننحهتاجاننمااعتقدنانا.3؟3صالخ
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لافلماذا82؟ص"الكابةعلىانتصاداالتورية"دامتماولكناننضاربالصضمذلكطبيعةلتفهممحاولتفيمطاعالاستاذويلنفت

اًنبكااإضا.تفونولهنها.ايإلقنكهمنبدلابأنهنؤمناًئنحاول،الحلاج،العربمإاًلصوفيودنابنكالانبثاقات،ئوبىيةيحبهانبثاكماتالى

التعبمه"وثوبىبةالموسيكى"فصمنفيصغدبومطاع(لاستاذوئحاولتتعماإاًنتحاوللم(لماديةاالتفاتةالايعطنالمولفنه.0الفارضوئبن

انسانيانتاثناًدهاق-الموسيكىتحينهالومإالتحرديالدورببينأنو.هنهإر.ادتقدماملىطلكباستقننعتهكانوان.الانبثققئتهذه

يعبصداوعكتشافانوئحاول.النوبىبةالروحهدساكءن،مبراخلافي.المنمئإةاًلحضارةفدداذلفيالتصوففيالانسانياًفتينر

،ليزت،شومان،شوبرت،بتهوفن:عندالتصديالطابعهذاتطورلشهالمالذيالذا.ديوال!واقهالفوريةبدعوتهالمشئجبمال!ثاقةلهة

سترافنسافإ،،بعباهيإ؟مالمر،بعإاتوز،صستمباوس،.رفىخ،بادتوك،االتلتارهيألعاثمفىانفصمإلفد.الآلتو*مدفرانه.شبنءالنئبه

مصرنا،شابعهوالتحرران:وئستنتح...سيدوس،تت!ائكوثسبييالابخماثتءالماقاقنوعتحمتى.ذاتهااًلمسئلحبإفبمطيدهو(وان،اًئهوةفى

المأأقر2او28المجنونمنبمعباألصهلعبإيب"ا!صمليبونا،هدسجح!افملتحمبليلىلمولمسلىلمتعبمبهبمفي.يامللم4ولف.!خامأراًمبنحاولنمبثنبتبوحذإانيةوالم!تافيربلمأية

وحدة"الطفور:هذاكانواذا،طنوراًالاسايعفيالحياةكانتواإبا.نجديلةتحولأ

مدفيثبايبوفي،البافرمنينبولتفي،الارقضربيمبفيالمةأصذيحضسارةمربالمتملقئإالنقديكاللحبأفيهفذلفانهاًلمهصهزلعلاءابئباها

الرغباأ،فيوالاهصاد،التلببيهةفيفالادصقتاهرأكوحساسيف،رجمئب.حرئةولالههدمألامطئمنفيتيبغيفها(والابإهةقتميدائدنحاولت

هو،ا!حياة)رادةو!عيمرقوةنحوهتجهالذيالعظيموالرضوخ.نحولفيابلمنوليس.عبثالمعائم.مزيفالعالم.ع!ببمالعالم

كانتاذا.5278!"املاموجوداالانسانالكونءالمبديالمقياس،انطفاء،مرانطفاءثم..تنسحقالمعاناة،يرقتلالمأساةمولد.جديد

نكونأن،نحياهاأنالغبطةكلفالغبطة،ضميضهافيكذلكاةالحبالديونزيويالامةالصراعنموذجيبينوبالانفصال.وعتمات

حياتنا.هعإثورئتننتيإونوفيلإب.بهانفعلأنلا،تهاصميههنحذب)اً(.التارةئبيفالهرجهتجيببفمهوقلائقوني

لحيائعلإاعمإنبحتمننحكولانناعيه،نفكرأنئاهيااقمغتقلبو)لأعإمنيسهتدمتملبدا،الكوميوالتجيإبةبوبيهوالوقإودعبالتمإوبمهوهن

المصادمبت.توودمهاندركاونستطيعبالامبإلمصببرتقوةئييمهوليووديافماثيفيواعئمن

محدودذاتعإمولإتألببنمنطاتهالومإودلاأبمهقالانسائهمماناكان،الاببتمنعيالكولىعهيتمإمنالببجميب،الفوهيالكويب-ثومتيئاماهية

يعطي،بالجسدالفرح.امبالعابالارضالانصالومبانترة.اممحدودولأفيللامةذاىتكوينالىالرجمةمحاولا،تقييمهويكون،و.بتجاوزه

العوش:الحوةبابعادءالديرونئإيومحاكقيبكاوهناومن.اللإبوفاهـهأموالآمبللانسامبالعمييهالوجودبموالنئرطلتوونانفبلابيةحرفيف

ثاقنهاًنبئا!"لاب.وجودهجذر،ذاتهجذركان.المطلقالىوالتعطتىاجباذايمتاذوبهذا،داعيايرفضفهوولذايريدمايعيمنهوبخبه.بنبعث

ذاًنيتحفيغن،الماهقن،المعنىتقييكهاو،الماهيق،المذهءرإبحتهانادتبقهلان":نقومهلننسعإمتيعلاولكنئا.)2(..المراهعإالئومإبماعو

قضيتهمفميممهمفسيلتقىالاخرينمعالتقىماواذا.محبفرح"الايقاعذلكنفسههوإكونأ!الىيروهلهالمعير!ي!بالايقاعالبطل

.والاستكعإار.الحلهيومأودهمتحديغإيحاولونكمومبودبنكونهأههـانجهباولمفسن،الإبقامبهقإايهيقدالبذثبانولبإ.154ص

فيالبحعأانكها،الكلإهتدمإالبحثيصاحبالمعنىدعإالبحثان"وروة!وبمك،للاهوالمصيرئهالائقاعإلان،فيهتوثطألاالائوكعئهذا

اًابعهالفدوحوما.والهالواًلواتبينتوافقعدثإمنيهنيانماابا.تههـذاالبطقإيهكقأقد.للامبإالماقوالبئإوليبالعمثبيرتبمب،وادذاد

الواقهيف.اًلحدودتحيممنالافوعهبا!ورةوبراومبإإهروورمهودناولقافويمأ.156يب"..اًلتارةحعيدثقلبلا"البذثلبانبماولبإن،الائفايئ

اًلمبحثيتعضلوهندما.المقإوولإسايغإفياًلمسقومدلىفلإربقثواأانه"للامبإالمصيمبئهالائقاعئهويذبن

سوهـأنهبدلاالانسانيالمووففون،ومنودقيازورة.اًلىاولعأعنانمقاًلعمنيهوكفهافيفالكومإغفوهوذا..ا)ةهطئعئالالستاذوئقومن

شمإابافالانفصاليأانولذا..38حت"ثائيباأجميمنلأمووفايعهبجفلمبأمونواها،الايبتمئععدةالحياكاًلإسكافنمنحإفعت.نورم.نستودمذ

موجوداليسواقعأجلومن،ماواقعمنبسبباثورفأنا.للثورة-لاوأعطتعمليةثوريةكونهاعنكفتاذاالاتبلغهانتستطيعفلاالانساني

يرفضعندما،تبريركلالانفصاليشملعندماولين.937صبعدأفلاعمليةكونهاعنكفتماأذاولكن..16ص"حقيقياقيمابديلا

بوجودهالاتصاليباشولاعندما..الفرديقبللاعندما،ذانهالفكر،للثوريةبالنسبةالمخاصةاثارتهالعمليالواقعلان،انبعاثيةكعمليةتخفق

اـلانسانيننكمأبالحمإأو،العدمينلقورعبئتبقبن،طقيبهنعانبنكطفئة.العقتدكلبالمقأططاو،القيهيالبدئمهئيهدعإلاففدولذا

اثورئأهأ،الحهممبماالكوريأنموومبئنبةبنوهفإبق".العدهي

اكيتققاءالكئلئأالنفيارادةالاهولببسالمعدمبملبافوريبف0اوبى/وزبهبوعئواتقن"المعاهرالبومهالإهة"فصمهفيصفدهممطابأالاستاذيحئةئ

ومأوه،أاناتإ،آلفكبع!اًنه3870مإ"للومبودهيتقفيلإئعأتبمإيرفولفنر،همنطوادإ،مالرو،رولان،بروستهئدالمماصرالبئبئ

والمعزلة..والوحدةالغربةبؤرةفيمكانلا،ولاذمان.وجودء،ذاريخه،للطساةرؤياعندهمالفنيةوالر؟يا..كامو،سارتر،شتاينبك

منالعلوفيعأب،الم!بةدلىانتصارا(اافغأ)ااأعإمبقتدداماووولب!هريأالعصر،اًمإفافى،ابديم!اضطرامم:اًلانسئنحيواتفيلنعتديم

.المبواءاانراإامهانووايبئهضرإرالانسةو.بالامإفالئتئبنلإالبطولئإ.ابنهالبطمه!حرهثولبإنها

..الملاهعئطكقية،التكوئنبدايةفيمإائمبأالذاره..مروعإةاًلذات

اإنمت1الىئإرلممئ!دئأافلاعالاشااإانأتئهتهأود)1(الخلامي؟وما.للامإتيارهعئقةإولا..مإولئهحئحراو،حمبينمتكائعب

اتهـفقاناستطيعلااننيئم.ب!نا-المعاصرالبطل!ةمئللايبياتحادفي،الاصيلالفنفي،الحبقداسةالىالحنينفيلعله

مملامحابرازالىوفلققدكلا!)ولسل(:"!اموانتاجطتعنقولهفيمعهمجالولا.خر2بعثمحاولةفي،القويبالانسانالمأساو!الانسان

قصصهفيحصلممااكثرالمتردالانسانعندراخهخهـلالمن!هلتنحدرالنروةالىالصخرةحملهفيسيزيفمعيروهدا،للاختيار

واقليلاموفة،متهفاوتةظ!لالابعيدحدالىاءتبهالتى1،ومسرحيات!!الابداوالىثان!ةحملهافيثم،القاعالى

بإنه،رسالةفي،اًلىفهمإوت!د.6؟2رإ"سإرتراندالاعنرهرأا

نعأتمدىئه1الىرأ.وسالىةبكإرتادببينالعنورتكهابلليعدالهبأهواسطيلعتنمولانفمهبعن1مويإدانالورلمالىبناساجةلا)1(

المق!الةأهذهفي،(الئموليالنقدتجربة".لهلاحياءعمليهـةموأنما

أناعنموسيقادراسةكهتابهفيوفعمعمطاعاذالاسهلاانلونحرإكها)2(وتمعوئت،مراهمةاهالىالثوربكتويحالىاطمثيملانا1)؟(

الانس!انعنالتع!بيرفيتخلفمهلا!اضفاقهماأسبابوعن،العربيةلملهدل.القوميلراقعنابالنمبةالخ!.قرميةوثورية،اجتماغية

.الكبيرةدراستهجوانبعنلجانباستكمالأ،المعاكر-الحربي-.بالتفصيلالتقسهـيملهذاألحرض
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المنغتحةثوريتنافيقلبإتاذواعاسنستيقظدمناوما.تحققهعمببةفييطلباًلعدميان.اللاوجودنحوالديونزبوينكوصهوالعدمي"

بالمتاليفكرنابكتسبانبدفلاالقوميلوجودناالابداعيةالمجالاتنحووالمقمالفكلتقديمالايعسنلابينما،والغناءوالفرحوالجنسالحي

إمتكاملة.ايديولموجبملةفيبعديتحددلمولمويلازمئالأنهمناشمولنهنهحلخمالديونريوشطكانت،ؤ!.387ص"الصامتوالعويلوالماساة

تعيعندماالانقلابيةالتجربةكليةالاهوها"العربيفالمف!هادمن.الديوفزبوسيهلحودةفي(متحمدةفي)امنيةال*لمميةلاننيتشه

التجردسةكليةوبينبينهاوتصل،الوجودقيمفاصيوتنيم.4،ذا؟فالحلهعممبةالىالمنفعلةالعدابةتحويليمكنوهل

فيمعتصممنلنثلكل!خضلسخصطعصعهقعيلتوبتفجرايكونأنوطبكلكليكلهاصرام!طقض!بن،كاموفعلكما،هلىامنشببئاالتمردفينجداننستطيعفد

...اً.......-5ءه.0000واشدهاالمسائلافجعاًن":هكذاعليئاتطلالمقضيةدامتماولكن

كا!نالعكرفحم!ب2ترا3لاأإ"يركويناميهلمهعاثوليهلةلولوألإمبنو،انتجرلهلليجرجمآفيانمياشعراناستطيعاين:يتساكلل.الذيالقلبمشكلةهيتمزق!

التجربةبانسانلم.رنباطهمعهاويتفمجر،التجربةمعيولدالثوربم!يتطيعفكيف،عنيفةحادةن!بعثالقضهةداتما.(..صى"؟ببكط

اتاقةكلمعيتجددالنثوربميالفكرفانولمذا.الانبعات!خاولالذبم!؟في.العا"وجوده.رحققانالفرد

.بالمخاطرةيتسماولذلك-اًلتعبيرهذابىجازان-ويتوالد،الوجيدةحقيقتههيالارض.باننجبتبشهاحسكما،.بحمىانعليه

فالفلأو.الوجودجممابنيانهامه/الفكريةقيمها.فقدمالانقلابيةوالتجسبةسلاهـ"يصئعانيئبغيولحليها،الانسانيخلصانبجبمقطولها

الفكرتمنجانما..ذاتهاواًلثورةاًلعربيثوريةهوبثورتهالعربيمالحصزشةهيتلك.اطرىبداًية،آخرطفلاينبعثوبهذا.1.4ص

277ص"والخلقثيراـلتوهزرعة،الفعاليةاًننعددةالناميةذاتهالعربئالأرضران.والوجودالتعاودتعدم،تنسحقاليالذاتبعثفي

قيالانقلابر"لالتبمبةاو،للثوريةمبرراالعربيالف!يكنلموكذلمكيقولكما،الالوهيةهيوحدها،الحقيقةوحدهاهياننالمةال!ظيرة

نافينبغي"ثوبىبمشاتحليلمنبدلاكانفاذاهداوعلى.العربيةفياللاشرهـطحق-كاموعندكما-المردييبحلاانويجب.نيشئسه

ففولى!نا.اعماقفي..هناولكنبعيدالا..الثوريالعربينصإدفاًلذي(الحقيقي)الثوريالحقيقيالمتمردمنينبثقفلعله.الفكرظهرة

كانولؤر.266ص"انااكوناناولاينبغي،انامنافرفلكينخلقانعلينايحتموجودناعبثيةادراكناان.وعالمهذافهخلقيعي!.

وؤص،ةالثور/اللىواتفييعمل،عليهينئضنملبما،العريايفكل.اًلعبثيفضح"لعبثفو!ي،ونشجاوذهنحياهخر3حقيقيعألماـبعاد

ا!ركانهنانو".ذاتهخلقهاحافيةالانقلابيةاكجربةصميميةولايعاشانووصومناوبرافيثا.ووضوتايىراءتنااذنلضضصل

العردييحاولولذلك.الشاملةالعظيمةاثوديمبمالعربعقيدةالعربي.فحسبيدركان

ذانه.وفيالآخرينفيوالزيفاًلتزييفويفضحيفتضحاناًلثودي

المسؤولة/الذاتتواجهانيجبال!كيالاولىالانبعاثةهيوالحربةوهيواتناالثورجمافكرناتعانقايمدىالى:نتساءلاننستطيعواًلآن.

لاذاتؤتل،الحر/"قعتللانالمشو؟تكلبتحريرها،بهاواقعهاوحيواتئا.أددامتزاوجانلانهمابينهمالالقصيعنيلاوهذا.اًلثورية

الذاتتعيا)ءريةومن.الانقلابيةللتجربةقتلوبالتالي،انئوبىبةنحنالثوديهو-ففكرناهذاوعلى.المجردالمجالفيفكرناهياًلثورية

لبرنجه-الا..ولكن.الانقلابيةالتجربةو.ففجرتفجرامانماًلمس!ؤولية

--سخ..
الانقلابية-التجربة-داخلالتحققحرقيكونهفيالفكرتزييفاولأمسبئ

لحريتهالثوريوعيمدىفياذناًلقضية؟خالصوجوديكمقياس

تفجرمدى،.وفيحرةال!ثورةهذ.كونمدىفيأو،ولثوريته

ولنعي.نفراننعياًنيجبفلنثوروهكذا.لهاووعيه،انطلاقته

بل."حرارابكونارنتمالكنيجبلموفينثوعينإذاونفكربثبمين!عينسمطنعبنفكرلا!ألمجما

"

العربي؟ا،دبثيالفنيةالثوربة.نكونتمدىايالى..والآن

،قيسالذبمااليافيزيقبما(قياسالىنرجعانينبغيدلكلنتحرى

جيانا.انتاجاتمطاعالالستاربة

اول!ولنقدكليةفبقونسان)ء)بيننججرلألهلرالمنقدبيلنتمموولبممصلبطالمببنايوفيزبقيلكسوفبمالمبدممةعرةلملنت!9الاخببراًرديروان

على،وجدتجعلهاقي،الانسانفعالياتاصهـىالادبيالانتاجفييرى

يأ،حولهبالايحاءالادبيفيضماوبقدر.الذاتيجوهر.مستوىطوقانوووى

791"صاليتافيزيقبمالمقياسيحسد"ا،بقدرالحيبالرمزيحفلمابقدر

اشطامحتالتيالمحاولةهيالثوديالعربيالادبفيالعميقةوالمحاولة

الانسانيالواـقعفيالمورجميللشرطاالدهخليةاًلمعاناةعنمعبرةتوهجان

الابداعية"التجربةفيالاشكاليةالمعاناة"مطاعويسميها.عامة

،الصبورعبد،الملائكة،اًلسياب،الحاوكط:انتاجاتبعضفيوغيرها

منجبراابراهيمجبراوالشاروني.الشعراءمنالجيوسي،حجازي

)؟(.الرعبايقاعيسميهفيماالمعاناةهذ.وتتجسد.القصاصين.عناخببراصلمرل.ق03.ألثمن

العربي.اقعنارافيطخالمثقفيناعت!نرانأستطيعذلالذلك)1(خاشداو

بهذاتتفحلمن71حتىالمعانلةهذهطبهـيعةانأقولأكاريدلم)2

يخطصفديمطاعالاسهتاذجعلماوهذا،تا.مااتضها!الادبلامنالجميل

غنها.يعبرن1حهلولعشدماالغموضفي

الكتابمن3،803خ6.3،7،.2:صلىاجع-؟
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.اهسامثلائةالىمقسموالكتابالمخلصالتعبررمحاولهميالذاتاعمافىاشيتصاعد؟لرعبوايقاع

والاجتماعيةالسياسيةالظروفعنالكاتبيحدثناالقسمفيحركيةكلالىاللجوءدون،مدانانسانيواقعهبمالانسانأزمةعن

منصوراًلنايعرضئملثاعر5احضانهافيترعرعالتيوالاقتصاديةكانتوان..وحزنوك!بةحلممنتمضغبماتقنعانتحاولخارجة

نهلاقىالثقافةنوعلنافيكرثمشعرءمنبمقطوعاتمرمممةحياته،العربيةالذاتبواقعاللصيقتعبيرهفيالجاهليالعربيالشعروضاحة

للروحيتعرضحينمايبدعوالكاب.الحياةفيوتجاربهآرا?ثممنهاالذاتواقععنجمقالل!تعببرهفي!!أيضاالجبليرادبناففصاحة

توقعريشةالشعران.يرىالعيدفمحمدةالشاعرفيصلةالمطالفنيةادبناعانقفقدولذا،المخاطرةطابعمنيحملوبما،الآنالعربية

رسمتهالموحةالشمرانويرى.النادطنفودطهياوتارعلىعدبةالمحانا)1(جديدمنقصاحته

نهاية.لامافيفهياطارلهاوليسالطديعة
هو.ألطئيففي،الميتافيزيقيةبمقاييسه.،الاشكاليالمنحيهلولكن

وترلهانفدطكلريشةالشمرانما؟انسعانناعنللتعبير-والصحيحة-الوحيدةالطربقة

الصورمحدودةيخرلموحةالشعرانما

لناويذكرالعيدمحمدشعرالكاتبيحللالتانيالقسموفيالتفكيران)):كتابهمقدمةفيصفديمطاعتاذالال!قاللقد،وبعد

منينتقلوجعلتهعببهجادتالفنفاو!ةالشاعربهاطافالتيالمجالاتصيغةذاتتعد،موهي،العصريةللثقافةاسالىءةظاهرة،الثودي

طرقهاالتيالمواضيعتعددتوقدكلزءـرةاخرىالىمثمرةشجرةاجتمايمةمنبهاتعاىللرددائمامدعوةنهاأوذلكخالصةنظرية

كانولماوتصنيفهانبوببهاميالباحثبراعةوتظ!روتشابكتالشاعرالقارىءلىدىيثبرأنيوداًلكتابهذاًفانولذلك.مباثرةوسياسية

الصغربمجتمعهيتصلمابكلينفعلحساسافتاعراالعيدمحمدفهماجلمن،الايديولوجهـيةالثوريةالقضايااشتفافنحونزوعاالعربي

الشعرومنهوالسياسياًلاجتم،عيمنهشعرهفانالكيبروبمجتمعهلنعتقد.واننا77ص"والمحريةالثورةمعركةمناكأبىبخيلموقفنااعمق

.لمجاملات1وشعرالداتيم)؟(.ذلكاجلمنةمعمةجديةمحاولةانها

اراتمشسعداللهافاسهماابويعرضاًلثالثالقسموفيخضرمصطفى

العيد.امحمدشعرمن

شعرهعنتئفصملاالشاعرمحي،ةحليةتظهرالكتاىومحاسش ..

صاحبهحياةيستخلصالذيالنفسيبالمحللاشنهالناحثكانولهسا

خلالمنالعيدمحمدلعياةحيةصورةلنايعرضوبذلككلامهخلالمن

.شعره

!حننئ!يةعلىاًننهاللشامنلتذكرغمالمسرحيةسعلىهدلكاونملدبم!لحدؤننابلادطكنا)اً!زأاًئريالئئممعرراًئدالعبدمعمد

.مراتعدةالجزائرفياسرحاسع!اً!لهالقاسماًلىويقا،دراسة

فصلايعقدواةجبراًنخليلبجبراننرتلاًلشاعرانيذكرانهكما

الرتابمن35الصفحةفيذكرفانهالرأيهذاك،يروضجالكتاب!ي

فلسفةفيبالذاًتبجبرانتأثروامنطليعةفيكانالعيدمحمداناب!ااًنالكريرمالقاركدطءاذكرانبرييجملللكتابىرةالت!قبل

لمح!دابيالاانالمباحثإذكرنا8،صف!لآحاشيةوديوالموتالى-ياةبقصائدهالادابمجلةفيمراتروةاعرباالقراءنفحسعدالأ"ا)"،سم

!غهذاولكنالحياةفيجبرانفلسفةنغمقىعلىتسرتكادالميدتصميم"لمقاوركانوفد،الجزائر!،العرببمالادبعنوبابحاتهالجميلة

بشعراءبسي!حدالىنأثر!!كانوانفالشاعر،فيلكلنقننبم،افعرفاًذالادبيةالاوساطو!ا،.و!تىوفعا،ال!هـ*تا!جز؟/ريللارب

نتعره.ديبارزالعربيالشرقنتمعراءآثارفانخاصةوبجبرانا"هجربلادهـماصراتمنفنهمإتلمهمونأءشعيا!جزائرميانءرةلاولالناس

استطاعدالناحبالكتابقيمةمنتقصلااًلملاحظاتالبسيطةوهذه.اراة"ببهـ؟طييعةورونوطلكل:هموآلام

الذيالادإبروحيحملكابه!يبحانةوكانوفصولاابوابايرلنهانفياًلمعربيةللمكتبةسعراللها)"!-ةابوىاووا،خيبرةالمدةو!بم

الحقيقة.الاتهمهلاالعيدمحمدالجزاًثربم!ازراعرعناًننت-ؤبحتهوهوانتاجهغرةالجزانر

جلكانمقدجديداطورااًلمجزائريالنثردخلالمكنابوبهذه.خليفهآل

واآراف"عنفيهايعبرمقالةيكت-انالجزائرفيألاديبيرفعلهماوريوانةجئار!الورالاماولباابم،:نجدادكابنتصعحوحينما

ومرجهرج!يكانتالجزائرلانذلكفيمعذوروالاديباحاسيسهوارقربونالامد!اءالايعرفهالالم!دزاتكاروجا.لهمطبوعالير(لشاعر

طولالى،جتاجكهذاوبحثاستقراروعدماضطرابفيوالجياةماكلمئهمواستقصى؟يلأكسدقاءهؤلاءعرفسعداللهالقاسموابو

انهس!هـاللهعنعرفوقدصماسعتقراركصرمعتهالمديح!المملفيهاالالعانس!انواجابفيفجالالمخطوطديوانه!الايطلمعا!اًستطاعبألشاعري!ا"ل

...ى.بجمالهاالعينلمنمننععلينا،1وعر+.ز!ورباقة)ناوفطفحدائفه
ختماددالحدي!الجزانريالنثرفيدهببيةفرةبدايةبه..و

ناللاريبعاىيفرضالذيالعميقالادببابوفتجالمقالة)دب4ب

ال!حت.فيموضوع!ةطريقةوذاعلميةروحذاكون1!الدير"بلادىؤ!الناس"لإ-واضط!-!اخالا!تمممالدحملص)1(

"!شعرايعظيخااتيتطعلم:ارأ:اعبدانلم!ب-حظجع"،.،ارس

الزر،فيالرحمند!القاهرة-المعلمبنكليةجديتهاعنتخلتالمقللةانر-دتولذلك.إءديواكيالمغاملةفحيسه

..تبوكنا."والنتنمعرإ:-خض!اريةزاللحظ".الركينةلةالمفلىبعلا

-..-.للدراسةاستكمالافيحهـللهاض.بأ"اك!-!صجينابشى!اعمالبه!عاف

-**!اعنهبر!اناستظيعه،الىالا19.ا،لةطدفيأ-ءسشااص،ول1،)12

الىمماالجزليات:!خسلىاالالعرنىرءماثلدار،لا*-،ابر؟لاا.الإ-.علوىء7ا1

!-فدقي.أ،حصادع.-!إطا.--لكلطا
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فييظل"عبورمالونالكبيرالموجمي!اذ"كتلأثدلدوبثنهالعربمقممتهصع!در.و!بلهب

اًلجمايغربيلمادجميلمراهعيىسماصلغرئمبمالعرلةيرسم!يعبيدلنئم!لا!ليسمنمنالموكدنعبيدسلامةنال!-منديواق

تهضمب!يئةفيعاشهوفلاةالجيلابناءمنالعابرةالمتعةعنالناحثين

هموممنبخالصموولا،لاهواًئهاأرضاءليقنعله،الادبمنللون5هدا

منبمت!ربهوولا،دوحياويرمصهرفرياليبذح،الكفافالعيشالجيلمنلشاعرقرنربعمن"قربمانتاج"وطيبلهيب)ا

بينما،ويعنت،فيلهو،التحرريةقو!معركةفييساهملاسسؤولياته،والاقطاعالاستعمارعلىاًلثورةرسالةحملالذبمر،المناضلالعربي

،.ء..،..............الكبراًلعربيالوطنهذامنكال-جزءفي

متعدحملاللالوانبدسكهلنغمال!جرتمرجوعالألم!عم!روحرمالهبالمولعث!طومولموطمونهذاالىبالنسبةكمرةليست،تقريرباوالخمسوناًلمائةصفحاته

كانوهلأالحبيجهلكانلوشاعرهيكوتوهل،يحبانهالمحتوىحيثمناليهانطرنااذ،قليلةليستولمكنها،الزسالمدى

ولكنهأالحبمنالكيرفيهيكنلمملوالديواناسبمفيمكان".للطيب"والايمانبالحبراًخرةحياةعصارةفهي،والاجتماعيوالروحي،الفكرجمي

للحب:يفرخلانفسهالحبر!طيلاالظلمقوالولاء،والثورةالكفاحفيكاملةتجربةوخلاصة،الملياوالمثل

الواحمة.العريبةللامة

تغرىالسكرةفييطمععبثا"

".سكدكلعنسنلقوفؤاديقصائ!بضعسوىلهيكنلميوم،كبيراشاعرابهاًمنتلقد

"ادريلست"قصيدتهفييقولىكماالثعريتكلفانيشطيعلاانه(،،!اشباط13)الميرموكورواية

اًوالحربيةالمعركةعنشانا.فقللا،نظرءفيالوجدانيةالمعركةوان،فهـلفا

جواتكي،اتهمتاماو!لممتيالقؤمية،العرببحياةالمتصلةالمواضيعفيتظ!رماأنمترصمفاتهوان

...!لمالسيفبينسروفبنو"كتابيفيعنهوقلت...ومستقنلهابماضيها

برماكيدكود!الا،مامساعرميصخر"مااملفيهوني"2؟91عاممندوالمخطط4(!اعامالمنشور"والقلم

عسادالمذوبالطيباًلىوفميعرفومن،العربيالعلممنالاخضرفي.براهالذياًلاملعنرقللا

فربماالمشيبراسيفيلدانالاخفرمي5ايرالذيالاملعنوبعدهوط،رهالجيلبقوةيتضذىكيف

الموقادنضارةالرماداخفىوبعدهوطهرهالجيلبقوةيتغنىكيفعرفومن،العربيمالعلممن

الهوىعرفمافخرسكتواًذايزخرالصاكلبالثعريرجودىفشكولاعرف،الحياةترهاتعن

انشادبلاتبقىانشودة."وشباباواملافوة

ننطربيالاسبراً!طير-فجرحيلاواراهسوياخطقساالديوأنوارى،إتحققامليارىانذاوها

الاعوادمنيلقىمايكفيه*!م****ه***ء*****ءبربر******بر*********...*-.*3ء

!ه
للفىالذيهدانسيلوفهو.الاعولدمنيلقىمايكفيه،احل"

...لمه

مخلصاكانلما،الارائكعلىالمترفونيلقاهدمايتهموراح،الأعوادمن!..
..-.حدشا

صلهر

مندامنلعسهبهاخذلماوفياولا،روايةفيصادفاولا،لنفسه*.
لمه
.وعقيدة!ه

........"منالمانيةألطحعه
نصور،سوىالحعيعهكلليس،التزامايسمودهالذيهذاان".

لملأ
منه،نحنالمنيللشع!والاخلاصوالصدق،الاخلاصانه.ؤولةدالم!ا-

..."م

يصورعرحقائقلهنعالحمارمنلاحرلحاىصمةق!ينانقلطمالنبعانحميلمبتد!لمعامنومىلصسد:صرصوسوا!ا ...صء
"و

""
مض"

تتاثرولادوطنهلهاصلةلاجزإوةكلمعهايعيشكانمانجعلهالافترط".لي.
".

الشعورمع،عنهاألتعيبرفيوا!صدقللتجربرةفالاحلاص.أمتهبقضايا...

التساعرمننتطلنه"اهوالجمهورعنالانعزالوعدم،لالسؤولية:!،ارأرتارأرم!+اأنلديرمنكقيعرأدانلى*بدكارجما

لمه
احمالا.والفنانوالاد،!*

..."،تالعة
الذكه.. لاهواءارضاءاًلنجربةأصطنايمهوهؤلاءمنايعلىننكرهيو،

..تاييدهـلمكس!لهيقصدوتزلفا،وغرائزهم،ممولهمودغدنهةالفراءدلأ
*4...

...!واموالهم؟لم!يىا...م!ي
عندماالذروة.نبلغفرحتناوكانت،النجزئةحالهحم!عاعشنا.

*"

لهدعهاتمهيداالسوريالافليمدويلاتبينالمصطنعةالعدودنهدمإخذنا4
افلا.بعدفيماالعربيالوطناجزاءمنوسواهالاقليمهذابين،

المحطمة"الحدود)ءمنلقصيدة!يبيسجترالاالحدتهذايسحؤ؟؟اًدربىسوببلاًلدكورترجمة

امحاداعادةعلىوالتصميملالاملالمفعمةالحرخةهذهوممهاثا
*...

.العر،ء،
*..

شماءوهمة،والتضحياتالنظامراًئم!اعرباءامةسنمشيوفا"*صش!-ئذ!ا-راط!مموا
للا-..

الطريق.نفتتحاًلامام،الى،الامامالىلجديد5بالعهدونسرنضامانتأبى*

شعبامامالحرببعيدنفسهاتجدعندمافرنساجنونادويجن4ل!
*،

يوآدمشقروجيهاوليفميقصف،بدلاوجلائهاتحررهعنبرضىلاء!ا*ء7،****،!ا**"،،**،،،*؟ه"8،،*،"***"،84*
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شلمعر-يغفاًنيجوزوول،"بىرلمانويقترهـمجزرة،ا5،9ًاـيار92

؟الماساةهذهفجاهجامدا

دمانا"من"الخمالدةبقصيدتهتسجيلهامنعب!بدلسلامةبدولاكلا

لىقرلىلص.والسما:ا..اًلثكالىواستغاثاتالضحايااشلاءوادرها.ش -.والاياميايىاسدمعص،الس!هاحايهابة،دمالاس مدامالىالمكأاترع

ردها.يزالىويدعويحييهاالعرببلادفيثورةلكلبالمرصادوهو

:(لبنانتحية)و(مرحىلبنانا43!اًلبنانثورة

لصسابذلتماالعروبةيرضي

ويبقىالزهـانرفشء--.إر،ياتةإضاًلهجربعدوتعود

لنطفاالرهي!صتكفيان)ممنا*-:فئو/!د!اع(91تكريرمهحفلةفيالعليصالحالشيخثورة

للجبلين:اهمالهاعلىدمتتعقلمنافبة

دتاألوحودعن!-ا-ثهـاتصوضا،بخيبيفاسيونبنت
....،.دعانامننلبيعشنافلقد

اوصد!حعاكان*عتهوارووماالراسيحصندجبلانا

جنلات،الاالروادارهق
حاءواحوارك!نالملايين

........و:91ع6صمودهاثممصروثورة،ا9ًع5اًلعربيالمغربوثورة

عرمىالموتلجه!يرا!ولما!ريدالجيلوملهمالج!يدالجيلقائديا

رؤاهـمينولأحلامهمأيناتبالقيدوحاطمالحقود(الاسمد)ومروض
...-..لحدودلاساطردنيابنافاحطمهناانا

ورلماصعواوالعيتتىومناهم-(الوليد)و(عقبة)امجاداشلائناعلىوارفع

طيرأسرا!الفضاءفيحلقتالشهيدالحروعزةاك!اءفئرففلمثلئا
......(السعيد)احلافيدرالسعيدالطلقالغدولنا

العامارالوالالقعالتلم
.اقبيلع!ا8والسوريالمصريالاقليمينبينالتاريخيةوالوحدة

.(الجموعتزحفغدفي)الاستقناء

ينسى*لا،الخارجيالعدوعلىبالثوراتاهتمامهجانبالىوهو

لحورعلمتلوحصيافي-وتميما!اضطهادفيسجل،الداخليةبلادهبحوالتالا!*مام
0001.نر...(.)نحوىو(اكونلنلااو)والخر،ف(91ع3امنهالتخلسعلىالشعص

دلعىلالح!يدممنأ!رأت.ص
.رمماولسواها،والوجدانيات،الرئاءمنوالواًنالوانالى،هذا

ء...دراساتيستحق،الذبميالمحتوىالكب!الحجمالصغرالديوانهذابهيحفل

ماستحاكادالهاعنالنن!عر!صر.تفصيلاواكثراوسع

خراتحرقنالصورفيزفرأثا!وريمقوةبينا!اهـء،اكترقالعربيالاسلوبمهوالشكلاما

لح!يومايحيطشعراي.وانفا!اوزانهوتعددالجديدوطلاوة،موسيقا.وجزالته
-!...قصيدتهقراءةالاعلينافماكاملةالشاعرسيرةنعرفانارناواذا

وسمرو--!عرباالعالمينجمعبا!بر-اربالغنيةارررةهذهمعالمفبهايرسماقي)ذكريات(

هـدادأطراالصحارتكولفلولهىين!االذيالحدوتقبلالمىعلى؟طدلأدةكلتناونخنتم.القا،مية

!و..الجمصسوريةميلادممكظجطهاًلذبم!المستقبل،المريرالماضيهذابعد
ا!ودوال!ووادهاءكا

:المتحدةالعربية

وظلتشيكاوكلهالارر!تاووابي!-جيالحقودونارحمط!.دياضأراءرخة،وترعرعت

وخنزسلوراتفيضكلماتيشدابمنلجةفيتلوىالتعلاهالبغيقبضةفيوبلادي
صحاباومستحدتعمبلاودخيطاوغاصباًمدام.فحت

مستطابجراصنامنبدموالغاتعروش!منحرات
**

قاشوتكابذكمألمحريه!أغلابهـطردارزفاصشات!ند،ىحاةال!.رثةوادا
وقاتكالدوكم!لاعالي.ىدئنهاببمة،هم!فيوشعتالرهيبالقمقمحطم
الانهابوثانالاويس!بفاتتبحلدربا!.نرس،لبلار،زم

انعتاقاترحولحريامث!ئهاانتالاطيابيعربيةحرةروحاالجيلملهم؟،زبمبمييا

...ع........الونابعزهـكمنعزمبعضوف!بنا،غيرلاالدربدربك

اقعا.الرحباقعكحل!ونرىبيماالا!مىمرارةمنبيانصرجمرالحنايااثتزاذا

امسيعينيدلاجلاسلوسو!

بابالث-لحونونىواغني
قوسبوعمردواويناوديوانفيعيبدسلا!معموعدعلىانناهذامنض3!هل

؟الننمبابولحونالغدنغنياخرى

الحسعنبو5لسعيددمشق
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دمانا"من"الخمالدةبقصيدتهتسجيلهامنعب!بدلسلامةبدولاكلا

لىقرلىلص.والسما:ا..اًلثكالىواستغاثاتالضحايااشلاءوادرها.ش -.والاياميايىاسدمعص،الس!هاحايهابة،دمالاس مدامالىالمكأاترع

ردها.يزالىويدعويحييهاالعرببلادفيثورةلكلبالمرصادوهو

:(لبنانتحية)و(مرحىلبنانا43!اًلبنانثورة

لصسابذلتماالعروبةيرضي

ويبقىالزهـانرفشء--.إر،ياتةإضاًلهجربعدوتعود

لنطفاالرهي!صتكفيان)ممنا*-:فئو/!د!اع(91تكريرمهحفلةفيالعليصالحالشيخثورة

للجبلين:اهمالهاعلىدمتتعقلمنافبة

دتاألوحودعن!-ا-ثهـاتصوضا،بخيبيفاسيونبنت
....،.دعانامننلبيعشنافلقد

اوصد!حعاكان*عتهوارووماالراسيحصندجبلانا

جنلات،الاالروادارهق
حاءواحوارك!نالملايين

........و:91ع6صمودهاثممصروثورة،ا9ًع5اًلعربيالمغربوثورة

عرمىالموتلجه!يرا!ولما!ريدالجيلوملهمالج!يدالجيلقائديا

رؤاهـمينولأحلامهمأيناتبالقيدوحاطمالحقود(الاسمد)ومروض
...-..لحدودلاساطردنيابنافاحطمهناانا

ورلماصعواوالعيتتىومناهم-(الوليد)و(عقبة)امجاداشلائناعلىوارفع

طيرأسرا!الفضاءفيحلقتالشهيدالحروعزةاك!اءفئرففلمثلئا
......(السعيد)احلافيدرالسعيدالطلقالغدولنا

العامارالوالالقعالتلم
.اقبيلع!ا8والسوريالمصريالاقليمينبينالتاريخيةوالوحدة

.(الجموعتزحفغدفي)الاستقناء

ينسى*لا،الخارجيالعدوعلىبالثوراتاهتمامهجانبالىوهو

لحورعلمتلوحصيافي-وتميما!اضطهادفيسجل،الداخليةبلادهبحوالتالا!*مام
0001.نر...(.)نحوىو(اكونلنلااو)والخر،ف(91ع3امنهالتخلسعلىالشعص

دلعىلالح!يدممنأ!رأت.ص
.رمماولسواها،والوجدانيات،الرئاءمنوالواًنالوانالى،هذا

ء...دراساتيستحق،الذبميالمحتوىالكب!الحجمالصغرالديوانهذابهيحفل

ماستحاكادالهاعنالنن!عر!صر.تفصيلاواكثراوسع

خراتحرقنالصورفيزفرأثا!وريمقوةبينا!اهـء،اكترقالعربيالاسلوبمهوالشكلاما

لح!يومايحيطشعراي.وانفا!اوزانهوتعددالجديدوطلاوة،موسيقا.وجزالته
-!...قصيدتهقراءةالاعلينافماكاملةالشاعرسيرةنعرفانارناواذا

وسمرو--!عرباالعالمينجمعبا!بر-اربالغنيةارررةهذهمعالمفبهايرسماقي)ذكريات(

هـدادأطراالصحارتكولفلولهىين!االذيالحدوتقبلالمىعلى؟طدلأدةكلتناونخنتم.القا،مية

!و..الجمصسوريةميلادممكظجطهاًلذبم!المستقبل،المريرالماضيهذابعد
ا!ودوال!ووادهاءكا

:المتحدةالعربية

وظلتشيكاوكلهالارر!تاووابي!-جيالحقودونارحمط!.دياضأراءرخة،وترعرعت

وخنزسلوراتفيضكلماتيشدابمنلجةفيتلوىالتعلاهالبغيقبضةفيوبلادي
صحاباومستحدتعمبلاودخيطاوغاصباًمدام.فحت

مستطابجراصنامنبدموالغاتعروش!منحرات
**

قاشوتكابذكمألمحريه!أغلابهـطردارزفاصشات!ند،ىحاةال!.رثةوادا
وقاتكالدوكم!لاعالي.ىدئنهاببمة،هم!فيوشعتالرهيبالقمقمحطم
الانهابوثانالاويس!بفاتتبحلدربا!.نرس،لبلار،زم

انعتاقاترحولحريامث!ئهاانتالاطيابيعربيةحرةروحاالجيلملهم؟،زبمبمييا

...ع........الونابعزهـكمنعزمبعضوف!بنا،غيرلاالدربدربك

اقعا.الرحباقعكحل!ونرىبيماالا!مىمرارةمنبيانصرجمرالحنايااثتزاذا

امسيعينيدلاجلاسلوسو!

بابالث-لحونونىواغني
قوسبوعمردواويناوديوانفيعيبدسلا!معموعدعلىانناهذامنض3!هل

؟الننمبابولحونالغدنغنياخرى

الحسعنبو5لسعيددمشق
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مهضمالممه.4 ..دخملى-كأد-.ير--،
صه

صص!صصرإلدي!وصءانماغ!سالحس

اطفاليبمحبةانعم،حنونااماالانلينت..عغيرةواناالا!اللئللليكونعامااربعينمنذ،كبيرةبسرعة!يقترب،يقتربالاربعاءيوم

.إبرعايتيوينعموناميخلفتنييوم،عبئهتحتارزحالمذيالشقاءلمولدعيط،لمولديم!عيدا

توثبص!دوهفيشابفلامعئدما،عاماواربعيننجبفمنذذلككانانبعدشجرةامنسقطت،ناضجةتفاحكثمرة،الدنجباالىبيوقذفت

المالمنلاينضبنبععبهوفيربيععينيهوديكبرياءجبينهوعلىإ..الربحهزتها

حولهوتمطى..والدءلهاعطاءضخمبرأسماليعملجاءفلقديلدنالامهاتفكل،غريبشيءالامركلليس،ذلكديوماذأ

حيثاًلمخمسةبانرعهمحاطانفسهالشابوجدانليثومااخطبوط..ونترهابخيرهـاوتشعفلهمالدنياوتتقاذء!مالاطفالويكبر،اطفالا

إ..العبوديةمنكثيفةاستارخلفتقبعامرأةالىقادهإ..الامرلكلماوضحاناريدولكنني

إ..الجمالبادعة،جميلةاًنها:لهالاخظنوطفالالسنهذ.مثلالىامراةتظلانافسىوما،الاربعينفيعانىانا

فقد..عليهانطلتالتيالحببلةلهتبدت،الزوجيةمخدعوديدون.اليهاتأوىصغيرةجنةدونإ..اطفالومحبة،زوجرلحايةدون

..الرجالكراميفعلكماوتزوجها..الجمالانواعكلمنعاطلة!نتصلةدون..عواطفهابعضويصرقهاوحشتويذيبوؤتهايضنيعمل

اسرفواجمبفولابهاطوقوهالتيالخدعةعنلايحدثها..صامتاوبقي.إ.امحبتهمفيايامهاونفنبموتحنهميحبونهاباناس

علىللعثولىيائسةمحاولةفيالامراحتملبل..جمالهاوصففياستفقلتولماالتباسايالامردياصبحلماهذابعضبىكانلو

..!ش!لاروحهاديجسدهاغيرفيجمالإ..مرارتهاوعانيتالوحدةظل

..اناجئتذلكورغمإ..ايضاذلكعلىالعثورفيفشلولكنهالقاسيةباناملهامخظت،السنونخلفتنهاالتيوال!بةالفراغولمكنه

إ..نادرن!3منمأساةاناإ..الفاشلةالعلافةنتيجةديبللا،الاربىعينفينساءيرلممنكممن..وجهيفيمنفرةاشكالا

لميلوشكلهابنفسهاتذكرهاالبشاعةمنمورةالافيلاترىفأمي...والوهادالخطوط5هذهثلوجوههنديإرلمذلكومع،الستين

إ..نهـارساتالقس!بهذ،5يحيطانسانياظلاجانبهاالىلراىوجدهالووحتى

بدورءكافوهذا..هـافروا!رعداًءمناكثرانالانلايمكنولهذا.إخاصنىمنربيعالىالخريفلوحةفيحيل

جحيمالىالاولالعامرمادتحتساكنابداالذكياًلعشليريلاماموؤفتكلم.اإ..دائمنتصجارقني،و"راًني،ووجهي،انااما

إ..مستمر:بيولهتفت!ه!شيحبهاا!مستالمصقولزجاجها

..قاسيةداخلإةحربالىتحولبلببهبنهماالصامتاثقاقيطلول...الاربعيندبمالننىالانسةايتها،زجابر!طبرالنطرلاتطيلي-

مناكترمولديعلىيمضولماالانوندلكوسطكلالشللوداهمنيإ.اليكينظرلنب!هـبراز4تهةنعياما،جةالماضالطويرلمةالاعواًملكفكألم

وبعضلات!!ونصفبيد..آدميةشبهترونكماوخلفني..واحدعاملركط0311.القاسيةيامر،ليادداكوورا،المرةهذهآتولكنه-

إ..مشلولةوجبهةا؟.اليهمرسائلهنهايةكيلييكت:هاا)تيالسطور.دلك

طو!هامنفاخذبنابيهالشللعضهااخرىيىدبقيةهذهاليدنصف..كنهاالعا)مكلماكلينفعكلن،مساحيقمنشئتءاضعي-

.لرونكماوهياًليدحركةلهاليس...مشوهةمسخاونركهاوعرضها.إ.انيافظلبلاوجهـكانااطا

وا،بهاكبقلمابهااًمسكانالمفروضمنكاناتي،اًليمنىيدبم!ءتهـ،..ذحدفيناككيا)طلالهذهنفسهاحرءتاك!لست!ولكت-

اصادحانالمفروصمنلكانطبيعيةجاءتلو..اوراقهماببناطالعءتا؟1.؟./افاسيةعذرابىنجهـ/نالا

لأت!يبحنانبهااًفرصوان،لهممودتيلحنبهاواعربالناسبها!لمسنيريضحك!يغر!توورواخالهاصمتهاديارآةاولغرق

إ..الاعزاءاًلصغاروجناتبالحفدلهيبوينها..وروحيجسديدي!جكلعننكشفوىنها

إ.0دفمهعلىاقولممالذيقدريولكنهإ..يختفيانفلبيديالمشر!س

وفيددارسهمالىوقياكضونو؟مرحونيقفزونحونيمنالاطفال.لماريانز-/بهإلالحعدننىعلىلايقوىفخرقيها،.لضحكعبثاواكن

حراكااستطيعلاجالسةوانا...كلهاالدنيابهاتتألمقءرحةلحيونهـمإ..عذابيمنو/زيدءبهب!منويطلفبعرش

لااستطيعمقعدةوانا...عجزيمنوتزيدحونيتتكوموالديوشفقة...؟.البؤسمنالقدربهذاالحياةاضصتنيلممانساءاتوكثيرا

تمنعانتحاولوشفقته..الاطفاليتمتعكماوجسديبحياتيالمتعانفتركنيالمصائبمنالكنيرةاًكركةهذه/ماسمنيمنالالهيجداولم

..كأميالبيتقعيدةحسيرةكسيرةمدعنيبروياهمالعذابعني..بعضهاامامالصمودالقلاعلافءتطيعاعباءاحملوحدبمما

فيوهمامساءذاتفاجأهمابلالخاصعالمنافيالقدريدممناولم.إ.المحنمنرصيدباكبرالدنيااستقبلتيدقدانااما

وانتتتر،حوليالصياحوعلااشلائهمابعضابتلعىبسيارةللمنزلطر/ور"ما.لعاستيإ.منلخففابليكانولو.إ.شتثلماامليكاتملو

كشلليمشلولبصمتفزت..المشلولةالمطفلة..اًناوفزعتالعو.بل.إتاًتزوجهرجلاعدمتلماجمالمن!صحةيبمكالتلو

-الشؤممصدريعتبرنيالجميعانطالماالحادتعنبالسوالليلاحقلانهفائدةلا..ضانعةامانكلهاولكنهابة.اخرىلووالف..و)و..لو

المعزين،ستقباللابالمنزلقريناتيبعضوبقيت.بالعائلةاطاحالذي!لهـا

لايرانيداخليةغرفةفياريركةعلىملقاة،لهالاحسابمهملةكموانارأيتموننلمالافهةتندوقدالنيالامنياتهذها*ررثليتحفقتلمو

..احدبهيحسولا.*.احداكثردقطاليىىيد!يكانثلوإ..الىدشمنرب!3اعماميوفيالان

..ومرتعميمنزلالىبمد!اوانتقلتبالطويلةليسففرةوانقضتيستقبلنيلماوفامرةيخرطبيعيةعضلا.تهاكانتلو..عليههيمماطولا
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انه!لا.مضلوهيعليهاطوكاالنبمالحبمنذرةلايستدقمراهق1.4شابةنجميلةزوحةاليعمبميز!انقبلاعوامبضعة

هـنباسمهاسمعلمبلدفيالاختصاصليصرس.ونعبدراستهانهيمناكتروفيطيببمناكئرالىوز،جتهوقادنيانهانسىو!

.أاسمعانلياينوس!.فبلبعضوبد(ت..علاجيامحاولهفيواًلديليماخلفهكلانفقخىبلف

ء---!ىدسالةكلوفي،باستمرادل!ميكنبلصبحالنعيدالمنلدومنوكذلكبالنمواخذتعظاميفهـبعض،شديدببطعتزورنيالجباةبشائر

طابكحئ.ليلتقراهاهيتأتي..سطرينالىتمتدقدعباراتبشعليانغتوكأنهابالتقاصاخذتالتعنىاًليدعضلاتماعداعىبلاتيبعض

إ..شيئاعطاط!فهاعناصدلايعرفالتبمالمجمولمقالكمتبكبمبللا..ععينموفاخذالقذيحطهئهياهاإ..ببسدبعاًعشاءبقيةعسايرامن

إ..اشتعالايزدادلهوحبي،عخنتبتيفيتنشخمصنئرتهواخطترعمفاقةقحقبكذئءشربعالمفلطحانفيةكذلك،النمطفيويبطهبتتجسدقئ

..هواالاربعاءيكماًقبنثاناالى..لقائهالىلهفقفييزيد،وجرماني.!.شريرصقدمريعبذلتغورلطوبمبنالط،ةجهيعنتصففي

إ..عودتهموعدوكان..لحظةيفارقنيلمالذجم!الاربعينالنحسعيدمابقيكلوكأنالقباحةمناباراوجهيزوايافيتحفرالخطوط

.إعميأبنةالىيزفانبدفلا..الابدالىسأفقدهانياحسستفرعايةذلكومع...اكألجدرييثورمنخربةبقاياهووجهيبثرة*ن

نفس!يوتحركتععيعا-إ..حياهماذئبعد،ليدتييغرفتيودخليملأبالتسفقةالملطخفحبهما..اهانيهطءبكللانهتعاتتةبفوجهعمي

اععافيفييذايالشروهخة،والبفؤاوالحسدالدقدوتجمع،الموتطراعصيلهةجتنقلاتفيببطءفيهاًص!سستيربؤفهاءاطالى،البيتعلبم

..شنئءاذئلهقولي،الذحبت!ق،فرصتكهطه:بيها.نفامنمنستةاناواصذد!ت،رعايتهععياةقاتبععةمتختص6صبصتو

انهاعلنراطنهفيوصبذتها..عنهاأبهدءكيمذيراقصصذاختلقت-رتفعانقبلطلباليتابيو(لا،تتزاهلنيبدأتالخاعممقحتىالجعيع

والععالالمشبابوعلىعاييعااععاقيفييفليوالحقدإ..واقعقحةلمقة!..ماطرةليبةفياعربعتهوطئبمباللعيؤبصؤنبم

إ..والحب.إ.كأعهاجمتلقطفلقمقاقت..عمبمزوعةطلىدتحتىهكطاربقيت

إ..اًلاحمقص!دقني..وصدقنيالنسفقةمنالمبرأاًلحب،الحبقوامهعرضايحتلمنالبيتفيواصبح

وقامالمناسذتالطقتفيعينيهفقحتلاننيةشةاني،راليوقبلعمرلامنعقرةالمخامسةفياطعهاوانا،الطاجتببعبءالشعتئيومن

إ..رجعةغيرالىطيذدبةزههافيليذصسفإ..رصيبوجسدلىيسكئابايررئماللربيعؤهـرلطالربيعهطلعفياي

إ..هعهيئخذنيأنفاليهتوساتالتطلعيطعهااطؤبةلمالقراءةعباعباء)تددسنيععاعقلراحرركا

...عنهاحرفئاقيتاكمناعملسعاعالبموتمنى،دفؤذاولكتهوبينإ..دائماوفميفمهابيناقامنكتتفقد،العميلالمعلعققمالى

إ..منهاحرعهمنيدمنفلرسعادةإ..ويدنليدها

..عيطنهفييغليرالدببوخرج..عقبهاتكطينفيقصطم،بينههافيماوتهامسوا..البعسوانتايهـلم

لاقرل،اًلتكماتتتلمابقلحنكخروجهبعدبعصدعهاسمعلمطلوإ..يخر

..فائعةلاامنيةاجلومن..القاتلةاننياجل...القاتلةاننيلكمجميلةامراة،اميليستامرأةاجليممنبكت،عه!امراةوانتحبت

..هشىيكمفيخاطرفكعلىعتتصمقاءاعنتقاكره،اكرههافاننيالجمالمنالمحرةمةانااماإ..بالحإاانلانصس

اًلمسهالمةافيماًلدك!نورةالثمابرا!!ببم-رر!اإ...كلهنوالجميلات،كلهالجمال

حمحى--حسمصى!حه-محسه--عسىمحسهحمسه!سهحمسهص!!ى-محسه!سىصهمسلطةنارمنسياطاوشف!ها،تمرقنيحادةأبرادموعهاىنت

اًلاخرينواًلاطفال..تنموالتياصبرةاارقبواًنا"نطوىوالايامإ..علمي

واصبحتالاطفالعددوالئعاًدإ..البيتالىيتواقدصاخةراالةيك

قري!سا:االصغيرةامامتضاءلت..قبلذيمناهمالااكثر"كماا)اخر!مرة

..اإ..عميلابرضىاماههاوالجعالالتتيلئيركعالتبمالصغيرا،النااهيق

001اًلانثىصدرلمتملقا)صادةانيابهاتغرباعبهعةباشحاءاصوانا

صاحيةا..اًناصددتع!ةععابيااًلانطثةمطننكبعمنرشقالمدالانعثى

ر!ا)ع!عوأمتهاوصرإلم!ارشمسماممنالميقيمهناالىحاءالواًه..،يعينئيحستا،اخرللدمنولها عم-لراابىجاءاعيسهالدتهال!حعرهتععر..وكل...الىاتههالامساص

...عراستهيدهي

واًفاا،عشرةالخامسةفيعميوابنة،عمرءمنعشرةالثاعنةتيكان

إ..الثلائينفي

بفهنامااقسمولكئنيالقذمةالحرباءلىرحالدبعةاطفتتقتحكيفاعرسعولا

اإ..فأصببته،صدفبافي.تفتحتاًنها

ا"لأئنغسدحههنذئكاعناطفهاإ.يفجرلمناًلم!ثنتاقةاًلاشءالمحرومةالافاىلهفةبكلاصنبته

ا؟..كنتانئنىايقولكن

ا.إ.حرعانهببلفمهعاتهجهئلايتعناهاانئىقائا..إ.وردر

0001شيئااجدلمةلكنذي،اشبههبرتتهئااجداتئمرابع(هدةصاولت

صكلاتهومنتالحدلثالعرىالشعراساتدلسلةااومثلهااملكاـكنلماننيالميزاتبعضلهاوجدتانزواحفصتى
عنرلى

عثراالمخمسقصاح!قاً-..ا!ققد..القادبئ...اًها.هة ....إ.مارمادلها

ااًلرسائرح.لهاايدبجغرتيكليعلسماكانوكتترا..زائدبنتفققدبمعا

والحسداالغيرافشانمنكئيراواعاني.إ.اليهالنظرطسترقيازراواجلس

الانافإيولنثاالسنانيعلى.يقسنااضغطامئالاملمك1ولا،تعتاصنيوهتئوالدعد

.11يضطرمعمالبتنفيسوسيلةغيرهاعلكلاالذيالصريريرتفعصتى

.تؤالداخليالابئفي

صه-!سم-ا-صم-!سهصى--محسى!سى-!سه-!سه-اصممسىمحسىبانهنفسيافنعانكدت..للامرواستسبمالنطراصرفانوكدت
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!اقيمات!االشائعةاًلاغلاطفيالخاطئةالاستنتاجات
ب!ازيعمبدالا"بقلم

--!صى-----.-رئه5!ه5555ههه!ههلم

متحدياموقفا-مجتمعهيحياهاالتيالتتاقضاتتلدكلمنيقفجعدئههوماعلىخلتسنواتعشرمناكثرفبلالقوميالوعييكنلم

ويدرر،ذاتهويعيكيانهيرميبدأمااولفبدأ..ماحدالىثورياالفردانفيشكمنوليي،وشمولو!تبلوراستقطابمناليوملحيه

انهوبما،الريمةالحرةالحياة!يحياانفيالحقلهحيكائنات.وفهـرالتهر؟حدالىمتفس!خمجتمعوسطلوجودهنتيجةاعربيا

وحياتيةتاريخيةروابطبهمقىبطهالبشرمنمجموغةوس!ديثىفىضتوقيمبعاداتومكبلالعميقةالتناقضاتمنضخمةبروالسب

الانسحافىنفستقاسي،تمفصمولاتنفصللاومتشابكةمتداخلةكيرةيحياكلهلمهذانتيجةالعربيالفردكاناقول،درضاالخارجمنعليه

مصيرهربطضد،المشتركالمصرذاتوتعانييقاسيهالذيالوجودي،اعمارراكثرفياتكاليا،الفراغحدودابعدالىفارغة،عقيمةحياة

إمجالهناو.ليس..والارهابوالط!يانالظلممتحدياواندفعبمصيرهابهايشعرولابالمسؤوليةيدسلاانعزإليا،تعرفانهاغلبفياباليالا

الص!البدايةولكن،وممقهالوعيهذاشمولمدىفيللنحث..مجتمعهوتجاهنفسهءنجاءبهيقومواجبااودوراعليهانيمركولا

الطبيعيةالنهايةالىحتماتؤدبموالسليمةوالجذورالقويةالاسسداتوالتفسخالفسادمنالزكامهداكلاسبابارفيشكمنوما

..المرتقبةرافقهاومامضتقرونخمسةمنابخئرالىتعودوالرواسبوالتناقض

الذيم!النحوعلىفمزفئهكلهالعربيالوطنعلىانصبتاهوالمن

ليحققفانتفضوجودءويعيذاتهيعيبدأاذاالعربيفالفردلاالذبميبرألمسخيكونمااشبهوجعننهالعربياًلفردومزقت،ورثناء

منالرخمهذافيالفناناوالئن!اعراوالاديبدورهوفما..كيانهتقو!ىابيعزىنئيءابرزولعل..وجودء،يحسولاذاتهيعي

والوعيالمتلاحقة.الضخمةالاحداثهذهاماميقفهل؟..الوليدالوعياتوجبثورهوفيهاالانسانيةالروحواماتةالعرييةالشخصية

كانسانواجبهيدركانهآايعنيصلاالامروكانلنعزاليااًبالميالاالمتناميخططاولىكانتلمحقد..والباطنالظهربشكليهذلكفيالاستعماري

ويشاركدوالىهلبخذفيشقدموالعكافةالاحساسمنكبيربمقداريتمتعبقفاياهاتحسىعنالعربيالفردابعادتركيزاواهمهاللاستعمار

علىفيعمل؟..الواحدالمشتررمعيرهاالنورنحوالزاحفةالجموعالا!لةالعرس!الروحمنوتجريدهلديهالقوميالموعيواماتة،العامة

فاسدواقعبهاالمصقهصدامنالعربيةالذاتعلىتراكمماازالة!ءلىا!ونوالفرديخمولكيالنفسيكيانهو.نحطيم،الاقلعلىمسخهااو

فيهثيءكلعليهيحتمهالذيماالمبئاءفيويسهم،مشوهوماضفافهـ،الثخعيةهزيل،الكيانضعيف،.ينموانلهيرادالذجمي

بقصريتمتعقياديكفرديفعلانعليهينبغيمايفعلهل..وحولهجمعهلواقعمكترثغر،النصمضطرب،النفسمحطم،الاحساس

الكبرىمعرءتفيالشعبمعفيسهموالئفسيةالذهنيةإلثروةمنكبرفيسنيالتيالهدملممليةملتفتوغر،والشقاءالبؤسفيالغار!

والاجتماعيالطبقيوالتناقضوالكبتوالارهابوالطغيانضهـالفساددانرةفييرهـودانسوىاخر-شبمءلاكيولا،كلهالعربيوطنهكيان

وطنهعلى.المفروضةوالتجزئةوالاستعمأريةالاحتكاريةوالسيطرة!قأنسوىشيءيهمهلاإ..لماذا-!رياندونتضيقثمتضيق

؟!..وذاتهنغ!هحولثورانهفياًللذيذخدلىءعلىيظلامالعربيعلىذلككمانسواءابىائيةشهواتهويرضيالمغلقةالذاتيةنوازعه

هذاامامفجاةانفسهمالادباءمنالافرادبعضواجدلقد،لجلتحعيقيهمهمابقددذلكيهمهلا،وطنهحساباومجتمعهحساب

يدرونعادواوماالرجفةفاغرتهمالمتلاحقةالضخمةالاحداثمنالزخم..ارزفشخةررر4!

صنعوهاالتيالضنابيةاجوائهمفيغارقينأيظلون..يصنعوننه!عاكلطالمجمعءـذامنأفرادهمالفناناوالشاعراواًلاديبانوبما

لياخذوايندفعونام،ذواتهماممناًستقوهاالتيوتشا؟ميتهملانفسهمفقدلذلك،موجودةيخرأث!ياءورئوااوعنهينفصلواانبحاليمكنلا

كلعلىالثائرةالجموعفيالمقدسالحقدويؤرثواالبناءفيمكانهم!مورة،انهماو،وألوانهصورهبكلمجتمعهـث!فناقضيعشمونكانوأ

النجوموللمعان،جمالاالمبلابللزغردةان1..انسانيلافاسدهوماوازهيمالضخمةاشط!طتووهمثلعلىعيونهمفتحواقد،ادق

ن!والكبرىمسرتهااًلجموعومشاركة،جمالايضاالبناءولكن،جمالايثبهبمافماصيواثيمءكلفيالكنروالانقسام.العفنةالمطتملة

أ..يفعلونفماذا،اكبرجمالوالحقالمخ!..ويقعجريماك!علىوالس!خص،ويقعيجركيماكلمنالتشا؟م

معهي!درونيعودوافلمكيرنفسيتئاقضفيبعضهموقعلقد3ل"العربيادطنيسودكانالذيالفكرياًلعقائديللفراخونتيجة

الاستعدادولاالعميقةالذهنيةالثروةيملكونهمفلا،يصئعونشيءايوالحيناًلحينبينتنبعثكانتضعيفةنراءاتسوىالملهم،؟نذاك

همولا،الجارفالقوميالوعيمنالزخمهذايولجهواحتىالنفسيالمطلوفي،الرجةلاحداثالمكافيةالقوةتملكنكنلمولكنهامحنرةمنذرة

العرسوالمكيانالعربيمالوعيعنويكننونجلوث!ميخرجلودايرتدونرؤىمنهايست!دونذواتهمعلىواًنغلقواانفسهمعلىانكمشوافقد

لمعتقدالصارخوالتزويربالكذبيعرخفيهاسطركلهابطةفناباتصينهمإ،يهانعنتفصحولاواقععنتعبرلامبهمةواخيلةضبابية

الثوريةالطليعةانطلقتحينفي.اطلاقابهيشعرولاقائلهبهيحسلاومجمعهواقعهعنالكبيرةبانعزاليتهاستطاعوقدالاخر،البعضاندفع

نضلاوتمزيوتحرفىوخصبوقابلياتعطدمنلديهامابكلنخمقكالفضةالفمرمنيسيلالذياللجينمننعهصرفاادبايكتبان

الشاقأطريقهاالكيرهدفهاالىالزاحفةللجموعوترسمالامةهذهأغصسانبينالقبلوهمسات،المسحرفيالعذبةالنلابلوزغردات

..ا!طويرلتدوراًنذاكتتتباتى(العنيفة)الادبيةالمعاركفكانت..الياسمين

العنبر،بحمولةالمثقلالقمر:تثنيهاابلغايهماحولالاحوالاحسنفي

للواقعالمختزلةالسريعةالمقدمةهذءكانتاذاادريفلست،وبعد..!اًكبهتتهاوىليلهيالتيالاسيافام

للتسا؟لبدءاتكونانتصجبالذلتالاديبوواقعنعيشهبهناإلذيالعرجمإالوطنفيروسبدار،يداتتعالىبداتالنداءاتتلكانثم

هذءالىالتفتتقدالملائكةنازكالفاضلةالشاعرةانعل:.فمقولوثؤريةتمردمنلديهامابكلتحاولجريئةصريحةقويةنداءات،كله

ثماماعهاوضعتهاانهااًوالتجردمنبشيءبعضهاالىاوالنقاطلهفتعيدالعربيالفردمنهيشكوالمذبم!الرهيبالفراغذلكتملأان

لقضاياالفناناوالثاعراوالاديبالتزاماناًلىكلهذلكبعدتوصلتالعرجمإ،ادطنعلىتتتابعالاحداثبدأتزم..وذافه"وشخصيتهكيانه

نحوعلىجميعهاالقضاياهذهو-فبنيجمعاءوالانسانيةووطنهمجتمعههزة،العربيللفردالعنيفةالهزةبمثابةكانتوهائلةضخمةاحداث
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هـ-واذاالقوميةروحهالعربيالاديبمقدوهل؟ألمح!لتسأ؟ل5هذاروجهاشيوعبممنشؤهامنحطةدعوةووجودهكيالهعنتنفصل!!كامل

..يفقدهاانهقالومنا؟..القوميةقضايانافيالاطلاقعلىيكتبلم؟..نيةوحسنبيراءةالقوميينمنكثبر

وأدثراتالشوائبكلرغمانها،اطلاقاتفقدلاالعربيةالمروحان..........

روحهـصامنقوتهاكلتستمدلانها،وانتراقهالمعانهافيتظلالغريبةي!ختناولالهاالفاضلةالشاعرةمعالاقرأوالااحمنكنتلعد

د،مكانهلى:النحوهذاعلىلطرحرأليفيالسواـلولكن..الاصيلةالائارةفيالاديبودورنعيشهالذجمماالمولمالواقعالتفصيلمنبشيء

........ةلابة..الخاطئةالاشتاجاتبعضسوىاجدتمولكن،والبناءوالقيادة

الضحمهالتجربههدهوكيالهوجودهبكليعيشوهو،العربيالاديب........

وتوبالنورنحوالرائعةانطلا!فيالعربيوطننارهايمراتي..اً!واضلةالئاعرهايهاكينوصلتادريلستهزيلهالمقومات

؟..وطنهوم!راقهوافععنعزلةفيدطلانالعربيةالنتخعة!ت،!ربيةامنرقيةكانتساءكثرةاقلاملورتماماتعلمذلكلألانها

فيلسناوكأننا4ادطريقهاالثورةتعرفولاالتمردالعهيصلفلادهيبوطغيالىكيبرظا!منالتخلصفيرئيسيايكل!ويهـادكبرادورا

.....يكونانقبلوذلكوشعبهموطنهمعلىتسيطركانتشنيعةوعبودية
استطاعاًدا؟إ..المستعمرينحوشووالطواغيتمعضاريةكة

معرالذيرحنالعظامالمفريناولئكعنلقولانيصحفهل،كيانللشيوعية

الاوصالام.ممزقةوانجبتهعربيةارصفوقيعينرفردحقاهوقهلانعظيمةئوريةوطاؤاتكيرةدهنيةامكانياتمنلديمبمااًستطالحواً

الفزنسيالوت!"رفكهاالشىالش!عةالحرائ!مطعولحركلاقي:نصلنسانبتيوالننمرداـلثورةالىشعبهمويقودواوبرطنهمامتهمفضايا-يلتزموا
سرليولالهرليملاكال!ادااكورسيءاي...

يمارسهاالتنالرهيبةوالمجازر،.183عاممنذالعربيةاًلجشائرفي؟هابطاادبايدتنونمنحطوتإنهم،والانطلاق

حشالسنينعشراتمنذكلهالعربيوطننافيالانكليزيالاستعماردكيفف-إظع،اننجردمنبشيءالموضوعناخذاًناـردنااذا،ثم

مخنلطكلبرؤيةومشاعري"حاسيسيكلفيتوقطحينفي،الانص"تاوجياتيةاواخلاقيةتكونقدمعيعنةقضايايلتزماريبانصماًن

طريق؟قارعةفيسيارةدعستهبدمائه؟هابطاادبايكتبمنحطاديبانهصرقةجمالية

وليد"ليستهي.الادياءبعضعلىتسيطرالتيالانعزاليةانالىبرحتيفودناقدالموفوعمنالناحيةهذءمثلىفيالدخولان

الظمغلىلصخمكلمنفااًنقض!ينميجهلنططدك"لتي؟لمر!مةاليسفثانهاكماهوالذمهااييلتزمانفيالاديباصرأرا!كثيرةتدليلاتبعدفنتوصلفمني

...حريهحرايبقىانوفيالعامةالقضايأاوالمطروحةالمشاكلمننى

وحشيةمعركة..فاريةمعركةالانمعرنمنناان..وانطلاقنقنحمنتن!ران!االثاعرةلمجعوهل..اترامذا.فهبحدهرمطلقة

بين،والحياةالموتبينامعركة.معانمناًلكلمةهذعتحملمابكلتكبانالتاعرةتستاليعهل3؟الشعرمنواحدبلونتعثيانها

المطلقواكقغدخيلةمتوارثةقيمعلىالتجمربين،والانطلافىالجموداصللأقيةاللاترمضلانها؟..لماذا..لابالتأكيد؟اخلاقيالااـرب

قائدهوالكببرالاحساسذوالمرهفصوالاديب..دا!..

!أبهمحاطهومالكلينكرفكيفاوارهاولرحب)*جوكةعلىء.كرلكتقبرهالماذاولكن،للحياةمناميةوتعتبرها

تبة3فيقليلاتروتقدالكبيرةالشاعرةانلواتمنىكئتكمفرد!!طيسمحلابحيتوالعمقالشمولمنالموضىاناًحسب

الئطعرة.ؤصهوفمتالذيالنحوعلىاعتباطيةاحكاماعليهيطلقانكان

!...........".............................يتساءلالقارىعتجعلتناقضاتالمقالفقي،فقطهذاوليس

نكنب:مااطبدييجدهاكانالتيالفاضلةالشاعرةتقافةهياينبالم

بدنه(منذيهركالقارىءلانذلك؟..وموضوعيتهاتجرد!اهوواًيئ

لمهـالمهووسينبعضروجهاجةسادافكارعلىتعتم!دالشاعرةانالمقالقراءة

55.هيروصسما-هيى"م!*..عليهانقاسنماذجاقوالهمتتخذانيمكنولاب!حيعتدلاالذين

مع..انالقوميالادبتعريفالنسائعة.فيالاغلاطجملةمنانمثلاتقول

واًلح!!..الحرلىماساةال!وببهفضاياناتناولاذااًلادي!انوهمهمفيدخلىقدكاشاأغ!

)1(وضوعات(تلكفييكتبلماذاواماعربيااديباعدوءمباث!راتناولا

ؤ-ام،بدوراداخرجح!بظ"ملومارض!حهرائمة!.مانيا.فيدورهويعيواشطصةالعامةقضايانا.لعمقشحمصس

الهالاس!تاجهداديوالحط..موميااديباليسدطرهمكلماله

ادومباديباعدالقوميةالقضايافيكبمنكلانصحيحالير

العالساعدا.باكبجر-...صىييريرفيلىمطالبالعربيفالاد!ب..الكريمةالحرةالحياةفيواًمالهاامته

.نادرةرفيعةافلامالافهزعرلىوووهـاقيلا،اط!ظبهايشعرولاي!سهالاقضايافينفسهيقحمالافيلثيءكل

...-النقيةالعربيةفالذات،بهايؤمنلابميادىءدالمناداةنفسهيمتهنوالا

تعبيراا)مص"كهذهعبرتانلمصهيسبقول!ارةو!ه!الثوبررفصمرتزقاود!الاًومزورللىجاج!ليست

احربواالحبليحنتربطالتيالصلةعنرائعادقيقاتمحمعينخيرء!موتراثهاالعميقةروحهامنفلديهادنيئةلمايات

الفاجعة.عخصرحيثمنا!اءرها!،الذكنوملتالأشتاجوهو،الصحيحولكن،منه

والذي)العرببم(غيرالاديبان-معكوسنحوعلىتعيدءانواراًدت

فيكيبرافبفاتوففتوقدالمؤلفةانوالواقعصادواكونهعنالنظربفض،غرينة،مفروضة)معينة(قضايافييكتب

اللذبنا!رنسيةوالمراةاببافياالرجلنفسيتيهـرلسمدئة)لمجلمناليه0ينظرالذكووحدههومنافقااودجالا،كاذبااو

أ!والحب..الحربمأساه:المأساةهدهيعشان"فييكباديبكليعدانامما0.اًجشماعياًريبانهعلى(معينة

في-لدأرمفسذاجة،قوميااديبا،كاذبةهزيلةاشياءالقوميةاًلقضايا

أاًلاداً!دأرمنشورات.لقعا.هـالثمن..ءاً..

اشرنما.وفد،والن!نيالنعسبمتوارنهمفقدواالمذيناولئكسوىبها

قدالفاضلةالشاعرةولكن..المكلمةهذءغضونكلهولاءامثالألى

ادريولستالمتمكنهلسالدةهيانهاعلىلاتلكالهزيلةاقوالهمافحذت

ذلك.تفعلاناستطاعتكف

...-.....حي....،حر....سد.عير**.........ء.الىطةالهالالكتاباتلتلكنتيجة،تبلعماسرعانالشاعرةان3
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بترحبفصةنجانها"الرئشميةللفكرةتحديدهمناولافالخطاكاينبعالاشياءفياو،القوهيالوعيعنالكتابةفياو،بالداتالمقالهذا

..الاخرىالاحداثعلىالخاطيءاًلحكمالىماقاكلءوهذا.."لسعابعناو،متلاالرابعالبعدعن.يكتبظلتانهافلو..تمسهالااني

علىدنجبلشيء،الفنيةبروعةاعتزافهبرغم،الامعوتانراىحيثمنالمستوىذلكعلىكتاباتهالظلتاًلش!عبيالشعرفيالرانعةالمعانبم

لصدقه،يكشفلانهومضربلالعضويللبناءنافعوغير0.الروايةتحسهالماشياءفينفسهاتقحمانثاءت،ولكنها،والموضوعةالعهق

..الاخرىالمواقفافتعال،الحارتناقضاتهااجملولمعل،الساذجةاًلتناقضات.نلكمثلفيفوقمت

..وسحاببشرح!قصةالناقدفكلكما،لي!ست"ا،هزومون"فانهيلىريلاالنبىالادبهوقىيةالادباصدلىلعل":قولها

ميزةان:نقولانالىيقودناالمضحكالاستنتاجهذافمثل"قومي

جثل..كاملجيلقصةانها..فيهاالرئشميةالف!رةهذءليستبليكبا!4ذلكورر!رريم!ولاعربياتيدريلاانههياًلعربيالفرد

..الذسحةجيلمنهسيجعلرفضهانمنواثقوهوصليبهحمل،رافض!اهانرئالآخرالاشخاصاحديقوللموليرمسرجةفي..عربياادبا

..السكارىاجيالبموروثاتيصطممسوفرفضهمنواثقوهو،النثرتكلموانتوكرشعرفسمينالئينقسمالكلامانةمعناء

وقياجعيستسلماًنفيههويابىعنمفصراحالىباتا!يؤدكيوبوف!ا!ااربعينمنذالنثراتكلماداوهل:وقالعظيمافرحا.صاحبهفؤح

لمي!ست)يعاترلبمفابععوهزنهلمتةهذمروالجيلينخرقصةم!ههزيلسوالذجميلمج!معبق!مة.إ.ادركيولا

رباهاكص6طمبيعتهوبينمجتمعهوبينبينهالاولللالتحامنتيجةالاهيء!ريلاالذيالادبهوقوميةاًلادباصدفىانفكرةفنولان

فقدبعدبهيشعرالذك!العقليالفراغذلكوبين،المجتمعهدافيهلمم-الفاضلةالكاتبةلعلضخمةنكتةغضونهافيتحملقوميانه

خلقلمحاولتهنتيجةكان،بشرانهزامخصوصا،فالانهزام،ايمانه.تقصدما

معتتمشىقيمةحادثةكلاعطاءلمحاولته،السابقةللقمجديدةمفاهيمخاطذةاستنتاجاتمنالمقالفيوردماكلهذافليس،وبعد

عنمجرلونبانهميشعرونشبابقصة"انها"جديدا!كونهفرديتههـرنكونألامخلصينونرجو..لاهمهاتعرضناقدراينافيولكنا

جامعة"شبابوهم"الوثاباًلسنهدافيوانهم،يحملونهاقضيةنفوسفيالمرموقةمكانتهاولهاثاعرةفهي،الكبيرةاثاعرةاًغضبنا

الطوقيكسرحاولوالذلك،بهيقومونعملبلايكونواانمنهممطلوبشعراكتبتسواءثيءهذءمكانتهايزعنىولنالعربوالشعراًءالادباء

اليرمذلمكعنهمليطردوا،حولهمضربالذيوالسياسيالاجتماعيالذينالادباءاولكومنمنهانرجوءالذيولكن..نكتبرمامقوميا

.."بتلابيبهميأخذابتدأالذيالنفسييتجننواانصادقاقويااحساسايحسونهالاوهمالقوميةفييكتبون

وسعاب(نجئر)حبهيالمرئيسيةالفيةانانكرناقدشرنهكذاوبينينمالصادقواتجاوبالعميقالتفاعليتمحتى.فيهااًلكتابة

أنهاذا،الناقدفيهوقعالذيالفاحشالخطمنتخلصناتونكونواصبحذاتهموعواقدانهمسيدرسنفقطوحينذالر،وافعهم

تغذيةمدى"يجمدانيحاولحين..بالفشلكلهاالروايةعلىيحكمبهذا..زائفغرمعنىالمحياةفيلوجودهم

اخذلانه،شيئايجددنوهو.."الرئيسيةكلللفكرةالحوالثز"إزيالنلهعبدبغداد

هيماالحالةهذ.فياذ..خاطىءبشكلوحمدهاالرئيسيةالفكرة

وصالحدريديدخللماذااوديش)واحةاودواحة()فايزحبقيمةاومئمم!لهههههههه!5ه!وصنأحممم!
؟افببهاوهلالملكادخلنااجلهمنالذيالسببهومااوالقصة"كانيإاًإن. !صةالرئيسيةالفكرةكونحالةفيلزوملهايبقىلاالاشماءهذءكل

.."وسحا!بشر"حبد،بابوكمالبقلم

حاولالنىالزوايااحدىالايكنل"وسحاببثر"حبادن555555!رهههـهههه

سابقاثرحناهااتيالرئيسيةفكرتهعن،قصتهعنبهايعبرانهاني

فيتفاوتمع،تماماوهي،نيبالذاتطنيىلاممنوالأخوذة..فيسبة"المهزوأصن))مؤل!الراهبهانيامعصحفيةمقابلةفي

و!الح،وبشروواحة،وواحةن-فىقصةمثلتعب!يةزاوية،القيمة..ارواًنيةالمعالجةابعادعنتحدئنا.."الادابء"بجائرةالرواًيةفوز

منحدثكلان..امهوموتواخوتهنجئر-وهاني،ونحيراءودريدنافنتناكما)1(قيها"التكنيك"قضيةوناقششا..صريحاحديثا

وتزيدالقصةقيمةمنتزيدتعب!يةالتقاطزاويةيشكلالاحداثهذهتكاداحاطةالروايةبظروفاحطتوقد،فصلبشكلالروايةمضامين

المناقد،رآهاالتيالامفصةلظخذمثلا،..اًلابطالاعماقكشففيالمطويلةوالاوقات0.هانيسصداقتيخلالمنسواء..تامةتكون

تنبعقيمهاانيكنشفانيستطيعببساطةانه..لهالزوملازيادةاطلاممبماوا..جميعاابطالهاسجاتيخلالاومن،سويةعنشاهااًلتي

بعديستيم،انه.0البطلنفيفيأحدثتهالذيالعنيفا!لردمن!ا2!ئلاتي،اسإتيةومثاكلهم..النفسيةاعماقهمعلىاًلتام

روايةهبممابقدر"حادثة"روايةليستالمروايةانيفهمانيسمحهذابانواعتقد"المهزومون"روايتهفيوكثفها،بعمقالمؤلف

حينماواحةاعماقعنالكشففيقيمةالاملموتيرىان"شخصية"ويصمهاالاراًبفي"المهزومون"عنيكتباناحبناقدااناقشبانلي

رمز،الباردةالشر!التلةفيامهدفنبأنهاخبرهاقدويكون،تموت.ع!عدائيةولهجةعميقلتهجمكاشفةتكونتكادبأشياء

،الباددةالثرقيةالتلةفي.ندفنبأنهيفتوصيم،والنقاءاًدبطولاتالمهزوصن(1))حولهاتدوراقىالرنيسيةالفكرةان":الئاقدقال

)1(..واحةلموتسابقالامموتانمنىالرغموواقلنااذاالراهبهافينظلمولكننا،"لسحاب""بشر"حبهي

المنصنيةديالروايةوقىهونناقشهالذيالثانيالئيءاثمياءروايةفيان،العكيعلى،بل،ةالفيهذهغيرلايقدمانه

..ا!جريديةالاشياءهذهارتباطمدىمانعلمانم!الميولكن،عديدةوقصصاكثرة

.."الروايةبئاءفيالعضويةومساهمتهاالرئيسيةبالفية

الروايةوقوععلىمستشهداً،سحابشخصيةعنالناقدقالانذلك،الناقدجعنةمنالخاطيءالمسهمينطلقبالذاتهناومن

لئيئانعلملااننا،سيعحدالىلثاحبةانها"اتجريديةالنعنةفيالاف!ارلاسثنقصاءومحاوننه..الضيقالشكلبهداللروايةتعديده

خلالمنيأتيناعنهانعلمهماكل.هيوتصرفاتهاهيحياتهامنعنها!؟لفكرةارتبالفامدى"لتبئيومحاوته..ثانويةيراهاالتيوالقصص

وا،المباردةال!قديمةالمناقشاتخلالمناو،الاخرينالابطالأف!ان...الخطمكمنهو.."اًلروايةفيالعضويةومساهمتهااًلرئيسية

نفسلالعددفي،(الاممرت"حيدرحيدرمقالراجع)1(شبلهـ6191النانيالعدد"المعاهف)ءمجلة!اجع(1)
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اصبقمكونهافيهيخ!هالذبنمبللانسانيالفرعورمنبنوألثرياعنإيسمعرنتملحفلاانهااي،سممننهامنتنالانتريدالتيمالالسنةحلالىمن

نيإق،علرهنحن،تيثبخطنوكسبتفسمائل،لحرلتهلازماخارئاعند.،عاهية،اًلصرفالفئلرأفوالحنيار،الحوارخلاثنمنبدعاًلحدثخلابممنلنل

هـامهحادءمنبهاينفمععئإدللةصاحنلةثم،طيبانفسياائإمذنانالهالمجامعةطلاهنبينجرتاذنيالمنلةشأثخلامنمندثلاافبثارهانعرنلاننا

لاص!-لو،!هكذا،مشكلنهاخالقهووالذيهليهثائرهوالليالمجتمع..اًلجمعيبئ((علاقاتفيالخجلحولالموسيقىقاعةفي

كأبرةأشعا.لفهم..وحوزانميذاوشر!سرعنمعاالايمتلكهالماًله...بة
.بةم/...للننماصحهؤبةلنسبة"التصر!"هوماالنابندنسألونحن

بمظهريظورارعلىحريصامواقفهجميعفيبنمريكونكيفئم،))تصرفا"الحركةأليست،"تصرفا"الحوارأليس.القصصية

الانسانوهوالناق!فىالكما،لثائناإتعبعلاالتيةلالانإلاقيالانسان............

وعناننن!لنبإما.اًلنةر،ننعه!علىوعرمتمن،والص!المبنتبعكلدفا؟همااًلينحن

)مننول،،(بلالدهويامحنيخلاقيةت!بعالقيبملحركلي!مكلالزناففيفيالذيم!يقوأليست،هناكوتجولها،مصرالىودهابها،الحفلةالىلهاودعوته

جريمةيعدولا،بهالمشتركينارادةعنصدراذاالانسانيةالاستجابةانهايقولفكيف..نعمكاناذا؟إ..هي.نحرفاتهامنالاشياءهذهكل

قاتثمايحعثكياغ.."اانبثنالانسانألنيعةفيهثنماكللانلاثواابإسمانيعنيهلم؟إ..هي".فصرؤ،تها"خلابممنتتةبمضلا

عر!في)عاهرة(،مطلقةمنيتزوجالذيالانمسان-ش!ر-وهو،الناقدانا..ويقولالطويلةخ!همايذكرثم0.أإالقصةفيعيببالحوار

ذهنمنة0علىدليلاوحدعلتيإايلاالطةيلةاليبطفألهةءمثبناناعلم
ماالاخلافيالانسانباغلالئإائيرعلىيحرصمناماألثم....ا

صفر؟المحتمةيانللجمممنةغدمهمانلالتجريدالهةنةلفيتقعالمرألائبمالشبثصةلولكن،للربإاية

...؟إ..المهلمنبهذهيخرالتنابهاياعمهاومعةئبممنالقاتبلدىيكونلا

فيالواقعيةلصف!ةالناقدنفيهو..اًيخراًمهمشيمءيبقىهـىليسان))هنايقل؟!..هنانفسهمعيتنادضالاترى

فيعذهةالهماكزنعلىورعا..المبدابئهاللاإانبونجبإرلعبقنللراثايةلناتتؤمثماانها"سابااقاميبينما"المبإةسي"هةهالاةسيلةاًلبثافب

له:اقولالفقرة،الباردةالفرقيالمتاقشاتخلالمناوالاخرينالاب!لاذهانخلالمن

نربةا.....نر....ألتسمع.لراغ.."سمعنهامنتناةئانتريدالنيالالسنةننلانةمناو

بتلك"سلعها"مثندهليملكسحصبن!عببثلردصكسي"ممابيأملصيغلثشحماهانييملذها،البإطنيغيرادنرمثوسائ!نة"هثنه

فيولئقسمالئإربينالمناسبراءامثيلنعيشتابيبانأنصدلاًلطرياة

ناليوا!مح..اًبنهااناقريةمنالاناليكاتوانا..ا!ريةوموقفها،المحاضراتوطلب،الصففيسحابتحرقاتأليستثم

و)نصرفانها(فحمنيعبينةألبنتالاحنلائهونلايها،نثالتهاابنحضورعئد

تمامايصحلهااستنكاركوان..بها..منكاكرخيراننياقوللاالكاتببئنادعائهفيالناقدلخطكشفا..سابقاعم!ناهأاتي

لانك!حيحوهذا.."ثمشقعالمفيلهاوجودلاانها"قولكفيلرأيه!األييثم،التخصيةنليكفالخطبهذهغيريملك

بثرياعلابمفيالانسانيالاإعورمننثيعهمنداسنغرتساعقابنمه.

...:ا.......!يودعتبألهالمرايهنفيا،المخطبغرروسائليملكبأنهواثباتنا

دمسىعالمممنلتو..وواحهبرلسحابهيجسدهابنملكلالدمممهيكونلاحينالنصنيةفيتقعالئ!خصيةان")يقولءـولانهالنصنية

صااليتاع-ديبابو!ال...."لنابهايكشفهاالخطبيخروسائلمنالكاتبلدى

انضنامنلالئعكلبهتلاالئهطنةاثبمنلمابنانسألهانلنادةنثم

ه!كا!!هههههههههههههههههههـههههههعنيت!لمترمملماذاًثم..أ!الروايةفيهكذامتصلةوغر..متقطعة

-5انفيهاالمارونلنلعن..يبررانةسحاتركانتحيمن.البمةبةجو

...هلهت))5،عهرع1عنتنئثسانلنحاوملالعنيبنالننةلةنبأإذانلنثنلرتنمنلمن

اًلمممارالاداب!دأ!لبثربالنسبةلهاموقفاًلفوتبرر

الئإملصيمأع،منالميأاتمأيالىالذصنيةامتداتعنقنللهاما

اً،629،القادماًلعاممطلغفى((الاراً!!!تقدميفأفهماناستطيعلافأنااًلمودد1حفدةفيبشربتقيؤواستشهاده

...اسنغراًبعاما..الميإقمنينبينالمينقبنفيالضةلصية"بشر"بيناصمن

:موضوعفيممتازاعددا،سئةكلعادتهامالوفعلىبئنيدركلااًدناقدانكيفاستغربلاننيعديهاجيبفدنبئمرلتقيؤ

زعفرهناحمعاتميأنمئينراهنحياةمنعاماعشرينعنااًلفمإمع.كلايؤنلراء

كثنتلا..عنأقماييالمبيريةنلعيئننثمنإحرماتنلمالدينلمرجاببينعاتنلايمان

انءاراع"لانهاو..نإيلسنثنكيللناولسلرنراراءانإليدلييثينانع

يت-زل!سةهصنلثعثأعةلسةسرالمنينهنلمرجابعللمعفلةنأصفعلانذلأة"الحةلاتمنالنثلممنايدين

اسنغربإيي،يتايأالاارهلليجعأاكاليابثالاعانتناذانعبحد،كابيياكان

ملح!لشابكاملاعمراً)كثيانه(وراءانطرابشعيجورج!دركلمكيف

هعلمألممازسأللنلإزسنييئ.عنأرئلثاهنعلىثائرعانجهمتمبيفى،نتيءكثافيثةانأ،جامعي،منمبينلى
هـليجدالمئنلدحفلةالىيأ.نيشاب،نلالةأتثنةننلالدين،،اًلسبإارهياجياثل

"إ..غريب،يللألاثم"إ..نث..ثأ..إثأنإلسبنرينالرغثنةئليمإنتلينيب"

..ننيياأقفبأمجنسرةاثنعةبشر)ثلعألانفيرأيهعناما

..بأيإملهجيلناهلبمعأق"المةبنئلعثنن"بحنااجرمانهلهاثيبثلاننليميلي

تتناولالتيالعميقةبالدراساتحافلاوسيكونضائعوجودازهةهيمابقد!جنسيةازمةليستعزيز!ييااًزمتنالان

فىتظهركماالفلسف!ةالنزداتمخننلفلصثانسايخةفيمولا..ايمانولا..جديدنبيولا..قضيةبلاوشباب..

.....جنسيةاذمةليستبأنهايق!رأو،الحقيقيةازمتنايفهممجتمعولا

اًلعالمية.للادابالمعاصرةلاثار..فحسب

رمضهفي"الروايةذهنيةهماشيئانالناقدلدىيئتفيكانثم

!هههههههههى(5!!ههه!م!!هكاناًنهلاحفلو"جنسيةاًزمةازشنهكونو"ثريا"جسدلامتلاك
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يكنسثلىم-يشوالدروالبحار-ففي،وجهلىتعمقدون"يحلروالأقهـههههههههههههـههههـهه

القيمفيالكائناتناقضلمشكلةخلاد.طرحهمنالشاعرذاتيةتمزق5ااً!للعمة((إاًلىاًلأساة))منمقا!حول--

فيبحيلالهالمغامرالغربيالانانيمثلفالبحار.والغربالشرفىبين

المعلية:المعرفةعلىوالحصولالمجهولاكتشافسبيل!صعبعليحمم!يئبقلم

لأ*الذحردوارعانىانبعده!و!ههههه!ه!!ههههه*هه

الطربقعنماتعيرارراجيوالضوءحاوجمماخببلشعرعندراستهطرابيشيجورجالاستاذلااًستهل

محيقموتعناجهولاعنينشقالمجهولومدىالساعرشعرو،خاعةالحديثالشعرفياًلمغموضاسذابعنبالبحث

للغريق.زرقاالاكفاننشرالىينطرانيرستطيعلاانهالىراجعخليلشعرغموض":فقرر

انهنفسهدفنرضانالايستطيعلاكشاعرلانه،بد!بذ!ةالاالاشياء

عنالنائبالدرويشفييتمثلروحابةفياتغرقيوالشرق،ب،داخليسببالىيرجحالغموضهلىا..الاولىللمرةيراها

اًلمظاقالهـمسونهلالقالمةنعلىالزمعرهدقةالمففنئبمخلعالع!اتاًتلذكرلتصوهداًديحسهتعت!برالتيالر؟ياهدهالمعاعرالنئماعرعدالر؟يابطبيعةمرتبط

.المزوالمصرهاالحضاداتبان0"مغامرة

لدىالر؟ياهذءجذورعنالناقدإبحتلملماًدريولست

الحياةؤاجتازواالذكرحلقاتدوختهمصدودهاوتمنحهاتغذيهااقيالمئفسيةاًلثقافيةالتربةوعنالشاعر

حلقاتحلقاتالىينظرجعلتهالتيهيذافيتهفيالمنصهرةالثقاف!ةهذه.واًبعادها

عتيقدرويشحولبعينبل،يزعمكماقبلمنيرهالموكانهالدهشةبعينلا،ا!ث!ياء

وباتالوحلفيرجلاءشرشتفيحالة،تنقلانبامكانهاليسرجراجةعدسةالىالر؟ياتلكحولتها

المواتالارضتنضحهمايمتعيساكناالجامدالحسيوجودهافيهيكماالاثساءصور،الداخليالانفعال

والحاناتالاساطرارض،الشرقارضفيالبحاريحطانوبعدخليلثقافةودلا.النسبيوصث!افيبل،وملام!هاباطرافها

يرثلالدرويش،للاحساسالمخدرةوالراحةالرطوبةارض،والنغيل"ط،والريحالناي-الرمادنهر-الوجوديةتجربتهفيواندماجها

الغيب:سجففيالمونملتحديقهمنا!قسبه!انجبماوالمصرللكونالعميقوعيهمنالنالجةالقاسيةحرتهراالقة

الباحثةداتهاليهاترتاحقيمةيحددار،الوجودمعصراءفي،يحاول

س!رتكنوزءنخبمهات-التيالنوافذالىراجعالحياةالىنظراتنااختلاتان.هويتهاعن

العميق.المميبفيعينيكقدرتهيستمدالذيالوعيهذا،المكونعلى.منهالنطلوعينايفتحها

ليستحضارتهوبان،مطرحهفيقابعبانهشالدروفيجببه.اًف!مناخنافيالمنحلةثقافتنامن

:الحضاراتمنغرهاظصركماالزمنسبطمرهاطينفورةسوىوافطيارمادنهر"قمياؤدبعضبتحليلالكاتباكتفىوقد

لانآنمنالطينفيفورة-2،*++*،!ميهـ،*،،*+**".*ير"ي!مهه+م!!و،،+*،*صي:3!؟!..-ء.*،مي*كه

..روماثماثيناكانتؤورة

وصلانهاًحلامهيتمضغجمودهفييتركهاًنالذحاريلبثلاثم

ؤفيفيالرفيةوليدليس،المرةهذه،ابحارهولمكن.ياثساو*
اطفئت!المضارات:العبثمواجهةمنهربهووانمااًلمجهولوررصدو

ءبرمنالوجودظلمةفيابمافحسيظلكلههداورعمماتتوالاصواء

دينية.اوبطوديةغايةمنالثليتالجزء

الطريقمناراتبعينيهماتتمبحر

ماتعينيهفيالضو،ذاكمات

.الصةذلولاتنجيهالبطولاتلا

بينلضباعه،ذروجهاونبلغالنفسمية؟ـلشاعرمأساةتنوترهنا

.الوهمهةالروحور؟ىالماديةالعقلمعطياتمنالمكونمتناقضات

ناوبعد،وتحجرهبرطوقياًلمعتممصر.لهتبدىانبعديختارايهاكا

اوالاختناربنلوجوفضابرهرمك!.ازبم!انإ&مزلحياارلىالإع!اصرل!ت!لاولكونهالانكدمومناللبئاثييعالتشرمجموعة
اانتلا*

منه،لخلاصاق4طروجدثموالدرويتىابىحارقصيدةفيالشاعرعاناه

)رجالخلقعلىوحم!اةالقادراللاعاقلةالغريزةفي،للعقلتنئرءبعد

والفنمكأءإرعخصباًلىالجبيرحيلوني!بيدلانسلاالصلباقوياء

حرته.وظلمةوحدتهمنالشاعريتتشلدافقاشراقالىالصفيقة

ففنيدةوفي المحنهـمعالصراالثصاعرتجربة-يعافيوالمريحيالئا-و

ئجالهاوالعقل،النابم!انينمنوحزنشحوبفيالمنسابةاًلعاطفة."اً.0.1..0...

الىالشاعريل!نفسهامعالذاتصراعفيعنا..الريمثورةفي؟دطو!مكمباطىلوريع .والنجاةللخلاصكوسيلةالشعر

صعبعابحسسينجبيلبئت
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ا"!أ،واوالاهـانة،والمحاسنة،الفمم!يقظ!ة،لنافستهااًلتي!5!5صي

كأالمدنكبيرنثرسنتاذدبديلوليسف"3بحثبليانجومىلساطىهذحويجملنا69و*سعةصى!....التجريحضا

.--.قرربةبمفاهيماليهنظرتوالذي"المطرانشودة"السياب!يوسفاًللطجال!هحسب.بقلم

بيعص،حماسيبرانفمالالقارىءتستثيرلهااوصالولارحملا

مب؟الاسصتاذتناولهاالتي"مطربلامدينة"قصيدتهوخى،سياسيالالصكل،ذقي،موجزاجامحارداالفائتالآدابعددفيبالمقرأت

!!/مة"ترنيمةرموز)ة،91ع9ءشرالثاننالآدلبعددفيمحمدالدينراففا.التهمبشتى،عباساحسانالدكأورش!ماالحاويايلميا

وإفئف،نفسهعنييعلنالعظيمو،العمل"عظبمعملبانهاووصفهاا!!تؤتقرولهجتهامتعفنةعمودية"انهاعنهايقولالتيمقايريسه

ليالدراسة،الجد؟واثعريالمملوهدا،وعنقريةوجدةلحظةروا?.".النفسقدرومعرفةاتواضعمنكثير

شالوالجموالاخ!قالوعيلارتباظمقياسابعيدةاجيالالىسيظلقراءهاانجيرااعرفنشوئهامنذ"الآداب"لمجلةاًني-كقارىء

."الح!./ثا!شرفيالفزدفيوالاسطوريوالانسائنالبطونيبالحسول!هم،الورفىعلىافكارهوسكبالقلمتحريكبعضهميستظعلمان

لمياا!استاذيااتعنهاقلتالجيدةالعميقةالقصيدةهذهالجبديرميزوناًنهـم.الغشامةمنطقةعنوبعيدون،واعونذلكرغم

بته!وز،العرافىعنببابلالمشعاعرتكنىاذ"مطربلامدينة"قصي!ة"ا،-هااتجماالنوعيةبحكم،كاتبكلمكانةويعرفون،الردىءمن

!الر؟!عجز?نبهماشرومناحةجنازةاقاموحيت،الحرية1ثمن..المجلةلهذهصداقتهممن

".الوجودابعادعليهاتنعكسشاشةتمثلالتيالصادقةلما-كقراء-اعجابناوإاجتزامنامع،الحاويايلياالاستاذان

اكثرسقولاًلسا!شعرعنهذايقولاًلذبممانلاكبافويعدفييرااصفقدوطريقتهاميزتهالهانقديةبحوتمنويئشريكنب

......لان؟لماذا.عباساحسانالدكتورظلمفي،القصرةهذهكلمته

وفينوكطلعبعراءكتوهنهاحمبماوبنماعماللعمر"ائتيسمىعنعلىلاسيايلفيفي!ل!تردهوالذي،القبانينزارلشعرنقدهفييوافقهلماحشالىالا-تاذ

......ذاتهالناقدآراءمن"خاصرأيالى"ادريسسهيلالدكتور
ومن،و!توعهونوي!ضمونوقفهمونويقراونيميزونالذينالآداله

.....وفيور،الآخرينويدفعويتهمويدينايلياالاستاذيقررفلماذا

الذيناب!ملمويحتفهمواويحاسبواويراجعوايتتنعواا!ذلكبعدحقهم؟!والاقىانبالامانةمعروىوكاتب..كاتباييعارضهعندماويعوبد

الصالح.بالغذاءيمدونهم

..الس!ابعالعددفيقالحينمااحساناًلاستاذانجيدانذكراننا

.اًلحاويايلياللالستاديوتقديرالنهابر4فيأحتراسيمعارجو":!لثعر!رءسيافىفي،ل!دابالساسةالسنةمن(تموز)

االعدد"هذاقراءةانيوكلحيناخطقديسىدراسهيلالدكتوديكونالا
ولبر!ررمهالحاجاللهه!سبسودانبود

التحرإبىرئاسة"تتمنىالنقدذاكهامثرفيمحررهاقالالمجلةاننذكر

!،،،مم*،!ي*،،،،*ميمم*عس،**مي*مي،**،ميسي،"*مي!*3.،كه.).م!"اًلنقادفنعباسالدكأ!رامثالدائماالاعدادمراجعةقيولىاًن

.""الآداب)).المتعمقينوالدارسين

الذينضدمحكمةراربمثابةتعتبرالآداًبمنالث!هادةهذهان

ترؤضسهواًالوقتنفىوفي،ساخرةبلهجةاًلاءرينناجوإقيمون،ينقدون

.يكتبونماالىاحدضيهمرانهحيرففون

رو-عاًتواقعانانفتلقد":صاويا!لمياالا-تاذيرقولذلكومع

اًلممنازالادا!ع!ددموضوعيلالناقدالت!يمنيرجىخيرفأي؟عليهبالردواتكلفالدكنور
منبههـسنيناغصريحامنيحرجولا،للموضومحيةقاضبنفسهيرخصب

الخ"..اًاشعربان،واًتددييالدرس

ا629ًالجديدالعاممطلعفييصدرالهـذىا-!ايربانتعضفىا!تيمجلالآدابرابما:نعتمدالرأيينفاي

مو!ور3:قى..رأ.يأم،المتممقبنالدارسينالنقادمنعباساًحسانا)دكتورامثال

..؟الحاويايلياالاستاذ

مواؤمةءن،قولكماأنفانهرنمملهاللهغفرايلياوالاست!اذ

اً!مف!ةلاتعاهأثؤصدلانإ؟-ذكركما-لانهماوالمناظرةالردعنيعفوانه،الد؟نور

...ربعانهالا،يسيغهلامماذلكالىوما،التجريحالىالنهاية

01اردتوانما":"؟قولهذلكمبرراوالتعففالالفةونقضكلمتهنهايةفي
ولصاًلادبهمبالذيناولئكيتردىهاويةايةفياًلقراءليدركالالثارةهذ.اشرران

واك"أد،الشعرعلىاوصياءانفسهملينصبوا،الشعبغفلةمنافادوا

ولا،ترنوصنوجتطنطبولمنالعربيالادبعالمفيوكم،جميعا

اًلط؟-!!هفكريمندحبةتحويرءفييشتركالاذيالورصدالصقراءدالاور/1نجنحقيقاًننمرسالالهمفضيلة

الدكبيانرفي"!الاجانبالنقادعنالمنهوبةالكتبوتاليف،والحواش!

الخلقي!والسمووالعفة،اًلانفةهدءالىاً!دابقراءيافانظرواً

عاصرناهابانناونخر،المجلةهذهقراءمنايليااستاذيااننا

!،*،ء،،مهـ!"حيمصم،ء،"ءصيحيم!يمه!هه+ءم""حي-.ح!"ورواًلخبراتالثقافةمنكعيراواشتفدناالكرعلمتناوقد،ولادتهامنذ
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!ي!ح!ح!حيع!حي-كا!5،حهـ
.3!لا؟عل!**.*-6

--!رححم*كاد.ح!ش3*+3-.لإزر
-.-ص---*،.

.-*-----حح!ص

5-!رم!جم!!!يزسحح!ءلمجصفق!ا!ي!م

فيالطوبلةوالامسيات،الطويلةالظهيرةلاوفاتالواجهةفيكيبرةأميوقالت،صللاقةاًلمىحاجةفيرأسيشعرانجامامسقالت

موقد،،بيانو.والاسرةوالمكراسيبالموائدعامرةحجرات،الصيفتء-صانكريكوراخيليوقال،حلاقةالىحاجةفيراسيلفعران

بوست"ايفننجساترداًي"صحيفةمنومنزوعةالحائطعلىمعلقةصور.راسيشعراحلقانمنييظلبكلهاًلعالم:حلاقةالىحاجةفىرأسي

نا.العالمهذامنمامكانفيالمرءإكونان،ومعجزاغريرباشيئاكانوردما،(ثمانوسبعةسبعة،العالملاإحتملهابصورةضخمةراسيكانت

،والمساء،والظهيرةالصباحفي،والمكانالزمانفييتحرك،حيايكون.العالمماقالههذا،جراكثيفاسودوشعر.أئمانوسبعةثمانية

يلمس.وانيسمعوا!يرىان،وي!موويئامويتكلمويتقيأقيصغسان؟راسكشعرستحلقمتى:يسالنيانسانوكل

.فيالمكانفييكوناًن.الشمساشعةالعالمهـتحتانحاءفييضربن

المالمم.وقد،هنتننتون-بعىكبراعمالرجلمدينتنافيهناكوكان

كان،"هيرالدالإبفنتج"جريدةمننسخة،يوميامييشتريانتعود

موجسدااكونان!دودبممافييصبحلكي،موجودالعالمان!رؤبي،"ل!ككادي))عر!بنويقك،رط!واربعينمئتينيزنالرجلهلىاً

غمر،شيءل3احلمنلالمحزنشعرتولهذا،وحدىكنت،لدورى
.........ءآيونمنواكر،كرومامزروعة-تقرببا-الارضمنقدانوستمائة

جدامسروراكئت.العمومعلىهناكفارقلا،ايضامسرورافاننيانىءعرمنخطل،صغيرارأساايضايفنلكوكان،فاليبنكفيدولار

جداوحزيناجدأمسروراكنت،حزوناكنتاننيحدالىشه4ءءلمن.م-ا!دى،اآجهـع،بمتمعوبذا،مباشرةبدنهملتصقارأسا،تماما

بالاماكن:كلهبهذااًحلمانفيالرغبةاجتاحتنيولذا،شيءل3من

العاهم،مواءصماحلمانفيالرغبةاجتا!ضي.حياو!فيارهالمالىتيخ،رجمناؤواجاماطرون./الحديدةالسككعمال!جعلانوتعود

القسطنطينب!ة،،ؤيينا،لبنبر،بريس،لندن،فيإورك:دةاا-حرربواا.ة.ةالا!نجيءلا،"؟وكات))تقىشبر!مديإعبرونوينةادا

.ىآ-الا)ذهبلماذا:دائلاالنتمارعفي،صيحانونعود.راسيعلى

والالوارر،الاح.اءوالناس،والببوت،والتوارع،القاهـرة،وما..؟.
...ر.إزأران/!ودما.اصحهوا،الج!لميللناحافيرهءاك؟كالىجمفورليا

الخوانيالاعوامبينمنتومضاًلتيالمحظاتوا.مهان؟لجمطاببيكوا!!"مربهارأسهيها،الهييا

ماكان،اورانيةاالمتعغنةوالبقاع،الزمنمقابرفيدفنتاقيوالمدن،كلها

كللان،الاردالىنفسهالوفتفيوعاشابد/بئمونةماتموجوداوذات،يرارةءخامةازاءتديدليروفب.ت+.رجاما"سوكانت

عامفي،الم--.حيايسوع،آه.الاردالىيح!ياالارضهآىحيماهو4ء-لا)ةهـذاإنا-هـو"،قملىاذاولكن،أسماءاذكرلن:فالتبوم

يرىالمارأيت:!لممارأيتالعام!زااراممنإومو!ي،91!االى!.:رس)"رأ!"تعرلهلي-اقالايامهـذهمن!ومفيآحدلاقبز

ورأيت.وجودلهايعدلماشجماءوالموتواآتحللاًلمصيرورةانارنائم

،ءدافيالعاآلموان،الابرداًلىالسماءفيانىمىانالنائميرىميما.زحوينطلضدانواكتور،أسماء.رزكرلم

الالد.المى

نجرلمحضكوراء4كهناآتك!الخطيرةالفكرة"،هي:كربكورأخيوتساكلل

وحاولراسيعلىوحطالتعجرةموقمنالعصفورهبطوفجاة...

.ا*-ر"الواأز"اء:دسسونغضبلذكر،ننممشونتذكر:وقلت
نومي.منوصحوت،فتعرى!يعنن!ايسين

....راسه

ساكئا.احركلمانيغبر،عيوةتحت
بة...ت.ضنونالستأنت،اخرىمسألةهذه:كر،كوراخيوقال

الهصفوربدأددماالارأسيشعرداخلطائراهناداناعرفلم.؟ش.!ءوذأ)-صتبانياًدراكمن؟ت.ثونالست،أوه:وقلت

بمسغلالوقتنفسكلهاوجديدسمعبمينيسمعتههياحيانييعنبمالوضوخإسبقما؟شمشونالستاز:ك!تتقديجعلكالمذيما

فلتبك:قائلايغنيانهاليفيولكن،ببساطةالطائرغنى.وقديماجداحاولانيومذاتحدتولكن،منيمف،طالعالم6نوسرني

غير.تبكيانسوىماتفعلهامامكليس،فلتبك،اوه،فلتبك،ةلتبكتو)!م"المد.الىاسرعتولذا،رأسيشعرديعنشهبناءعصفور

قبل.للغايةمرحةبروحالحزينةاًلرسالةهد.عنامصحالطائرانمناءفيجوزشجرةتحتالعشبفوقنائماكنت،حلاقشطروجهي

انذاهاوقجأةنأمةالمالمفيهناكتكنلمرأسيعلىالطائريحطانتحسرطرإقهفيويثرعاًلنتجرةفوقمنيهبطبعصفورواداسنرلنا

النومبينوانا،لحظةنيوبدا،وبلاغتهالعصفورموسيقىاسمعؤ-!.بغطوالعالم،الشتاءاياممندافئا!وماكان.رارر!شعرداخل

نافيغرابةلا:طبيعياشيئايكونانلايعدوكلهالامران،ليقظةواًيندؤعانسانهناكلكئلمم.جداساكناالعالمفينث!يءكلكان.النوم

ولا،انييتحدثكونهفيغرابةولا،سي1رشعرداخلالطائريغونمنثا،داؤئاصهءا5،ايوافعصمتالاتمعلكنولىم،بسيارلهصولك

رلالة،ادائرهافيوطريقتهالرسالةمعنىبينالملحوطالتنادضفيغرابةحيالرءا؟ونانجمىلاكان،آهيا؟ا"،الع،لم.حزينافرحاصمتا

مرحة.وتأدية،حزينةشرؤ":امالعافيصغيربيتالممرءركونانرائعاوكان،مامكانفي
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غضونفيءـوعمابرضمولنوشعرك،ننجزهعملوراًءناوليس،اليهمنإ*نلم،لائقغيراكمرؤطهذاانفجأةاكتشفتاننيغر

ساعة..اًنسانايشعرعلىيحطث!بجناحيهليصفقصغيرطائريجيءاناللائق

حدثنياطرمامن،حدثنيهووثسرع،بالارتيةوضحكتوجلستا!مصفوروانزعج،انجةلداالىواسرعتمكانيمنقفزتولهذا

موسن.بلدةفيولدالذيخالهءن.وا"دنفسفيالطيرانمايستطيعباقمىفطار،بالطبع

رأسإ.شعريقصورداالكرسيعلىجدصتوومدهاالقهوةوشربنااخ!وكان.صوابعلىجامامسوكانت،صوابعلىالعالمكان

الواقعةالحلا!ينكايةحلاقةمنأسوا،حياننفيحلافةأسوأكانتلقدلاتمحاولصل!!رأ-فىتحلمقانالااورامكيكنلم،صوابعلىكريكور

نجبر.برالمجانلاحلقاليهااذهبكنت!الأوه-،يالحديدالخطوراء.شعركفياعشاشهابناءالعصابخبر

قىكلهفيتلميذايإسخطيعولا،مباكالمسكينخالهقصةنيحهـىانه

ولوك!ذهقص!!ءبرانالمعد/!ىالخطوراءالواقعةالحلاقنوهو،آرامعىيدار!!حلاق،ماريبوراشادعفي،هئادوكاى

........لااءرف.في!وفاكانوربما،حداداكانوربما،الحالبطبيعةمزارع

كليمجزن،1!!دهنضمنو!ن.مثلها،حكواارااستطاعولماكلهماجصمعوا

القصة.فلك.ؤدانيقصةحكايةءنالعالمانحاءفيالحلاقينالتلامدة*م!م/قص!وانهمارسوزاشادعفيصغيرامحلالهاناعرفهمل3ل

محد"منخرجت.السيركونمرمهساكالم!ه.كينخالهقصة،ينةا!ش،وفيالارهـقي51ثفمنونميروو،"أسباريز"صحيفةمطالعةفيوقه

هـلع!ىحلاؤ،اـسىاًنه.ب،ذاًاعبألماننيغير،جداردبئةبحلاقةلى.محلهامامرون/5وهمالناسومراقبة،وتدخينها،السجائرلف

كعيرا.4زوجنرلالضا/فهصتىحلاقبا؟"قيظاهرانهالامرمافيكل.حطلنىروف،انابىيخبلىووـ*ن،ذفنهاو،انسانرأسشعريحلقبداااره

هـو،بهيرالذياما.للعالمليرضيللناسرحلقكانانهالامرفيماكل.البراءةبمضتهى،خطامحلهدخلازبونيناو

،ابناءخه--لألهوكان.اظرؤاءاالمئاسمعويتحدثيقرأان!"وحقا-الس-اىن.وايقظضهماريبوراشارعفيآراممحلالىذهبت

مةادورهفي.ركنولم،4زوجبر""لىجمبصا1،3فر،وولتانووانزلاثة.الضومؤو9يرغطنوكا،مفتوحادمنيكتابعليهاصغيرةمائعظاًلى

ركسب؟3،:،عرفواانهومنهير)بونهماكل،معهميننحدثان

وترونء*كخمسة؟سغريبقصتسمجهل:لهقلتوبالارصنية

كان،ءو!نمدرضةفيمبمصاكالممسكينخاليوله:قائلاوحدثنيستا

،!-نلمانهفير،جداوكأصامتصباهفيوكان،بمحيدرمنمنذذلك

نامقدورهفيوىن،اؤو./1ءانهمبظنونالذينمعمتوحش!اكان.لصادكس،هـد.اجلص!؟اسمكما،اراكانيسمدنيآء:وقال

الامر-اققضاذا-وبصارعبو،كلهاالمهـيشةفيشابيناقوىيدارع.هذارأسكشعراجملما،آه،اولاالقهوة

وجداقهـوأجداد!م:الحلافىوقال0الوقت.غسفيواءهاتهماباءهم.احلقهاًنيريدونالجميع:وقلت

ارضا.

ما.نصله.،دائمعلينيملونالناس.العالمطريقةهيهذء:وقال

نات،ماك:م-إكاسكينالض،اجمطلجميعافاللهذاوفي"!بجة:لكن9بةول؟تصرفا.نهالانسانعلىيملونلماذا؟الشعرمنكميةماعيب

معممماركو!لعشرإلمصامنمنهاببلغروجلآسك!معبطع!كممركثمعضغلثماباليهلمصافلمامصنأرغالارءبينرجولونالهم،تث3اعمل.كذا.رعههادئةعمليح!اشترحعاتكم!مبان

حالافوإبطيوالمشربالاكلفيينفقهافكانباكملهالقود.اما.بعد.....و...

.نقودايريديكنوم،لارنائهصت!كلهتزيلهانتستطبعهل؟تقصهانتصتطيعهل:وثته

ثانية؟مرةعئهيتحدثوااندونطوبلوقتيمضي

ل*ميعفاالاناًما.جدابعيدزمنءضذهذاكان،آه،الحلاقوتنهد

علىوكازوا،الإباممندومفيستندم:لض،ليوقالوا0نقودايريدون.اولاالقهوةمنقليلافكرتشف،القهوة:الحلاقوقال

ستروففواهلانءالهءلىإحرصبانعليهأشاروالقد.بالطبعصوابوانبوقي،او!ةوبا،المجازمسننودعالمحلمؤخرةفي،هناكوكان

.مال4لدي*ونولنالممارعةعنسيعجزوساغهاالاياممنيرمفيوفتاحة،وملاعق،وأطباةهاصغيرةفناجينفوفهصفتورف،تصريف

عمرءمنالاربعينميساكالمسكينخانيبلغ.بالفعلاليومذلمكوحان.وخلافه،علب

"وواكآه.ررفيالىذهبانوكان.ماللدوليكنولم،قوبايعدو"ازره!ملماذا:دهشةفينفسيلمتوسأ،القهوةمنفنجاناوناولني

مي!كالم--ينخ،بىكاد،إضااوهضاك.برلين،العالمبقاعمنبقعةانهنكدت!قد؟13،!المدينةفيرجلاطرفمادطوعلىوهو،قبلمن

.الجوعمنيموت،مهكلاطريقةومن،ا!لدء!لمتعئرمااستالا!4طزإقةمنفريدرجل

اليميناتوذالشمالذات،شعرييقصاًلحلاقيكانكلههذاوأثناءان!،العالمهظفيجدافريدرجلانهوعرفت،وحركاته،وسيره

برالصيوأحسالارضعلى1ملقىالاسوداًلشعرالمحانمقدورفيفين13واما،ءمرءمناضطبنحواليفيكان.ماريبوزاشادءكلحلاى

المحلاق:و!ال.ايضاض"لشهوتزداًد.للجوتعويضهاترمنبرودتهتزداداننجر،وزناائقلولا،منياطولإكنلم.عشرةالحاديةففيانا

،وبيوتبيوت،وشوارعشوارع،القاسيةالعاصمةتلك،برلين،آهومع،الحيمهومنيعرفرجل،ا!فيقةاكتشفرجلوجهوجهه

،ميساكالمسكينخاليامامبابهناك)بمنلمهذاومع،واناساناس.عليهمويعظفالناسيحبذلك

صديق.ولا،مائ!هولا،حجرةولا-

اًنني؟العالم:تتساءللمكانها،عينيهفتجعندما،لظرتهولكان

هذاؤ-!الانسانيعانيهاالتيالعزلةهذهألهييا،!هوقلت،وا!خوة!الكراهـقي،والتقاءالشراعرف،اًلعالمعنئن!ب!كلاعرف

حي.هومنكلربانيهاالتيالمفجعةالعزلةهذه.العالم.!افيدكل،العالماحبهفاومع،والعفونةالقذارة

،لندنفيوتكررت،باريسفيالقصةوتكررت:الحلا!وقالا!اخنالاصدالسازرلوارتتفتشقنيالىالصغيرالقدجورفمت

كلفيوتكررت،الجنوبيةامريكالإفيوتيدت،نجبويوركفيمكالكررت.حياتيفيتئوقةشيءايمناحلىمداقهكان

مكانلاولكئ،ابوابوابواب،وبيوتبيوت،رعوشواشوارع،ن

.ميساكالمسكينلخاليكلهالعالمهذافينذهبمكانوراءناليس،اجلس،اجلس،اجلس:بالارمنيةوقال
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،*صىسهييور،سسي،،،*،،4"**كلي!"**،،،،لأ*ابانايااحمه،الهييا،اء:وقلتالمسكينخالهاجلمنوصليت

.أيعملعربيبرجلميساكخاليالتقىالصينوفي:الحلاد،قال
احمه.،السمواتفيالذي

اًلث!هرهط؟باشتحديثوخاليالعربيا!جبينودار،فرنسميسيركفيمهرجا

"وقالأوالحيوانالانسانتحبهل،اخيا:اًلمهرجوقال،التركية

بر،المقدسةالربسمواتفيموجودعاهوكلاحبانحي،احيا:خاني

فيو!!مكأرر4وكلوالماءوالناروالعخروا!بروالسمكوالحيواناتالناساحب
بمالحيوانتحبهل،اخيا:العربيا!جوقال.لاتراهوماالعينماتراه

؟يااخ،:بقولهعليهردقدوخاني؟كاسرفايةنمر،نمراكانولوخى

؟.الحدودلايعرفحبالكاسرالغابةلنمرحبيان

..ع...بر*.شقيارجلاميسالرخاليكان،آه ا!صالقمنحيمعنالسساريكسال!

بلادفيالخفببهةويلاوضاع!اًدفابةريراناتخاليبحبسمعع!ماالعربيالمهرجدرحماكانشد
ا!ا.يا.وقد

أ،يااخ:لخانيوقال.جداشجاعادجلابرلمورءكانفاقد،الم!توحشة

يتثاءب؟وهو.فمهداخلراسكتضعانكللنمرحبكيبلغهل

الهنا.يااحمه:خالهاجلمنوصليت

ء؟ !.ذلكافعلاناشنطيع:بقولهخاليعليهرد:الحلارآراًموقال

ا!-!ىهأء4.،المسكينل!يحوددسيمون.راسعلى-اكراًثغرفي-فمهالنمر اًطبى4بالامس؟السيركالىسصمهلاحيا.العربيالمهرجوساله

لم!حبالخالداًلر-مخلوقاتيحبشخصالسيركفيهناكيكنولم
؟يااخ:قالىانوكان،العالمووامبسالرخاليسئملقد.لهابيريجورد

4ادوب-لنمرالمتثائبالفمداخلرأسيوسأضعالسهركالىسانضم

ص.لهذالاداعي:العربيالمبموىل،يوميامزةعشرةاًثنتي،المقدر

السيرك!الىميساكالمسكينخاليانضموهكذا.يوميامرنانتكقي

يلاميالكانببظمك!.تثا؟بهاًثناءالنمرفمداًخلراسهيضعوشر؟،الصينفيالفرنسي

......؟الهندومن،اليندالىالصينمنالسيردوانتقل،الحلادوقال

هالعييرهالر؟حث،ايرانفي،و!د،اررانالىاًفغانستانومن،افغانشنانالى

بر."لمسكينخانيبينانمقدتقدالمتينةالصداقةاواًمركانت.ماحدث

ىملص!حترحمة؟اخرىمرةقوحثىيواناًلىاستحالالنمرانغير.والنمرميساك

بر،لحرارةاشديديوماكان،المتداعيةالعجوزالمدينةتلك،طهرانفي

41وظليجربم!،جداغاضبااًلنمروكان،للشجاراستمدادعلىشخصوكل

المتعغنة"القبيحةالايرانصلآالمدينةتلك،طهرانفيالنهازطيلةوهناكهنا

،ة..اًم...؟باخراجوهم،المتلثائبالنمرفمداًخلراسهميساك"لمسكينخانيوضع

والبحف؟ءوالمطارالسمجنبينلمثيكالب-معمر!برءلىحيماهوكلبشا!ارسئموقد،النمرانغير،النمرفممنرأسه

سماملكةاثارعنص.ر1،رو
..؟خاليأسعلىفكيهطبقضا!جه

لمحت4،غريناشخصااًلمرآةفيولمحت،الكرسي!كمنونهضته

وا!جتماعية-السبباسيةان!ةعنيتصثكندا-اطيرفيرائحلالىلارامودفعت0باك!نعبققدشمرياما،مفزوعاكنتنفسبم

بر.وقال،منظريعلىالكلوضحك،منزلىالىوعدتسنتاوعشرينخمسة
:ثونمغلقةتظلالتي"السعيلهأليممن"بلادفي".كهذهطائشةط!قةابداحياتهفييردمانهكريكلراخي

الجميع.و..ةال!ما؟.تضايقاًلم،هذاومع
لوى

أ،اـلمسكينميساكفهومتعددةاسابيعطيلةذهنيشغلالنياما

:4اتطلعواخنت،رأسهالسيركنمرقضمالمذلىالرجلذلك،الحلا!خال

:-4خى،اخرىمرةالحلادمقعىالىشعرجم!فيهيحتاجاللياليومالى

برهذهعلىالانسانقصةيحكيوهواليهلاستمعاداممحلالىاذهب
**دابدارم!شوراتا*ولاشمع،دائماالخطرفييعيشالثيالوحيدالضائعالانسان،*رض

:4القصةتلك-ميسادالمسكينخألهقصه6اًلحزينةالقصةيحكيومواليه

بر؟.حيانسانكليعيشهاالتيالحزينة

سسسعي"7"*!ه*!ه!4خمسسيكلي،ه!سههىكليالشمفقيعهـبد!للهمحس:ترجمة
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1!ض!أا!قثما!ا!ماءفي!الؤءلى
!مه،خليلاهـيى،الخليليحيىالسيد،عثمانبهيعالسيد

صفيالدينمحمودالشبد،عاصيحسيناًلسيدالريسسهيلالدكوريةلمسسث

الرجب.محمدقاسمالسيد:العراقيةالجمهوريةمن

السوداني.فريدالسيد:التونسيةالجمهوريةمن

طالمب.ابوالحيعنداًدسيد:المغربيةالمملةمناًالةررب.الكتابحلقة

اللجنة.لهذءمؤفنااميناالمعلممحمدالسيدنولا7

يئقى:مالانحادمنالغرضيكونجلكو

باعتبارهارساكهاوتدعيمالنشرمهنةمستوىرفععلىالعمل-احلقةالماضيايلول8و4بينبلبناناًلغربسوقفيانعقد

قوميا.عملاالامانةمنبدعوةونشرءالعربيالكتابتداولتيسيروسائللدراسة

واجباتهمويحددعملهمفيالظلئرونبهيلتزموضع-دستور-2:التاليةاًلتوصياتواصدرت،المعريبةالدوللجامعةالفامة

المهنة.ادابويرعىوحقوقهمالني،ونشرهالعربيالكتابتدوالتيسيروسائلرراسةحلقةان

وبينهمببعضبمضه3العربالناثرينبينالعلاقاتتوثيق-3الدوللمجامعةالعامةالامانةدعوةعلىبناءاللبنانيةبالجمهوريةاًجتمعت

المعربي.بالكتابصلةلهااتيالعربيةالهيئاتوبين!اشتركوالت،6191"سبتمبر"ايلول8الى؟منالمرةفي،العربية

بعملياتينهضالذيالمشتزكوالعملللتعاونمجالاتايج!اد-،المملكةمنكلفياًلعربولملناشرينالمربيةللحكوماتممثلونفيها

الىتؤدياالتيوالامهـافيتاًلفرعىويخلقبالخيرعليهاويعودالنشرالعربيةوالمملكةالسمو"انوجمهوريةتونسىوجمهوديةالهاشميةالاردنية

العربية.الاقطارعبرتداولهوتيسيرالعربيالكتاب.نرويجوالمملكةاللبنانيةوالجمهوريةالمتحدهالعربيةوالجمهوديةللسعودية

تداولت!رضالتيالصعابوتذيلالمشاكلحلعلىالعمل-5.وفلسطينالمغربيةوالمملكةاليمنيةاًلمتوكليةوالمملكةالليبية

العربية.الاقطاربينالعربيالكتابلجانهااجتماعاتوفي،العامةاجتماعاتهافيالاراءتباللبعدتقرر

جميعديالعرد!بالكضابالانتظعنطاق.فوسيععلىالعمل-6وتشببرالعربيالكظبانتشاردونتحولالتيالعواًئقان،المختلفة

.المستويات.:هيرئيسيةعواملعدةالىنرجع،تداولهاًسباب

وال!قلالبر،بتكاليفوخفضالنقدمشاكلحلعلىالعمل-7خطةعلى.نجمعهمالعربالناثسينبينوثيقةرابطةوجودمدم-ا

ذلك.الىوماالمختلفةبانواعهاالجمركيةوالرسوم.العامنشاطهماليهويهدفجهودهماليهتتجه،مشتركوهدف

المعارضواقافةوالاعلاما-ننعر/فوسائلتنظيمعلىالعمل-8الكتبموضوععنسوالاحصائيةالعلميةالدراساتنقص-ب

والدولية.المحيةووسائلوخاماته،والاقتصاديةالعلميةومجالاتهواتجاهاتهوانواعهالعربي

وتيسيرالعربيةبالمطبوعاتروريةتعريفشرةاصدار-9.وشرهوتسويقهاتناجه

تبادلها.المتعلميناقبالوقلة،عنهوالاءنبهالتعريفوسائلضعف-ند

فيحدودالاتحاداعضاءبينالتقديالائتماناسبابتيسر-.1.ولغيرءلذلكنتيجةالقراءةعلىاًلعرب

القوانين.تبادلقوانينمنسبيلهتعترضالتياًلاقتصاديةالصموبات-د

والمتيوالتوزيعالنشرلعملياتالمنطمةالعامةالقواعدوضع-اًاالمجمرءيةوالضرائبواًلاستيراداًلتصديروقوانينالنقلووسائلالنقد

المشروعة.غروالمعاملاتالمنافساتدونوتحولبمستواهاترتفع.وغيرهاوالبلدية

الفنيةالخبرةوتنمية51كتابصئاعةترقيةعلىاًلعمل-12:الانجبةالتوصياتالحلقةاقرتمجتمعةالحقائقهذهضوءوفي

وتسويقه.ونشرهالكناببصناعةللمشتغلينبماالحطقةتوصيالعربالناشرينبينبالمرابطةيختعرفيما-اًولا

.والموزعوالئانئرالمولفبينللتعاملالعادلةالقواعدوضع-13:يما.ني

عليها.الدخلاءمنالئشرمهنةحماية-،1تكوبنعلىويساعديسعىالعربللنائنرينعاماتحادانشاء-ا

اناشرينواالعربالنانترينبينالصلاتتوطيدعلىالعمل-ا5ً/فيالبتاببرصناعةالمشنغلينيسجلالعربيةالبلادفيمحليةاتحادات

يتصللت!1الدوليةالمنطمات.وببنبينهـموكذاالاخرىالدولفيالمشتركةلمحةالمصارتباطبهلميةالمحالاتحاداتءه-إوترتبط،منهاكل

بنشاطهم.نشاطها.المشتركوالواجب

الناشرينين4مئازعاتمنيقومقدمالتسويةالتدخل-16-امدبنةمقرهـ"يكون،العامللاتحادمؤقتةتأسيسيةلجنةتأليف-ب

معهم.اننعاملينمنسواهموبينبينهماوببعضبعضهمللناشريناًتحادلقياماللازمةالاجراءاتجميعباتخاذوتضطلع،القاهرة

المادربئمصالحهمورعايةالناشرينحقوقحفظعلىالعمل-017جميعفيوالتوزيعالنشرعملياتفيالمشتغلينجميعهايضم،العرب

بينهم.الاجتماعيوالتكافلوالتعاونالزمالةروجوتنميةوالادبيةللبلاداهـنتطاعبقدرممثلةاللجنةهذهتكونانعلى،العربيةالبلاد

العربيالكتابدراساتبموضوعيختصفيما-ثائياالانجبةالسادةالحلقةوترثح.ونثرهالكناببانتاجتهتمالتيالعربية

يأتي:بماالحلقةتوصيودتورهالاتحادمشروحلوضعمؤقتةتأسيسيةلجنةليكونوااسما؟هم

بالانصالالعربيةالىروللجامعةالعامةالامانةتقومان-افيالعربيالكتاببصناعةبالمشتغلينالاتصالمع،الداخليونظامه

علىيقوم،(،العربيالكتابدراساتمعهد"لانشاءالعربيةبالحكومات:الاحرىالبلاد

وموضوعهنوعهصتمن،العربيبالكنابالخاصةالمباحتجمع:اًلمتحدةالعربيةالجمهوريةمن

لتقهم،وتصنيفهواسوافهواحتياجاتهوخاماتهبهاًلخاصةوالاحصاءاتمحمدالشد،مرادالمنعمعبدمحمودالسيد،محمدحسنالسيد

ئترقيةبذلكيتلقماكلفيالمرسميةللهيئاتاًللازمةالمثوراًتالسيد،المعلممحمدالسيد،حمدانشفيقمحمدالسيد،اًلزغبي

فيرسالتهاداءمنوتمكينهلهالابوابوقنجالعربيالكتابمستوى.الخاقجينجيبالسيد،انغضبانعادل

الانسانية.والحضارةاًلعريبةالثقافة:اًللبئانيةالجمهوريةمن
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1!زبيالؤءلىم!أفيا!ه!ماا!قماصلم

3:لم!**!ه،*،ل!***له"**"ل!،*"**"*ميب!رر،،ل!**ل!ك!،!ه"**"*م!*!ه*،مه،ل!!ه*كه!ه*،*!ه"،مه"**ح!لو*كلى!*"****ل!،له*ء39
بمر...الناتنعررهـأابئ

؟الكتابهذانشرفيصحيحةرسالةحق!الناشرونيلتزمهل:نتساءلانلنايحقالعربيالكتابحلقةانعقادبمناسبة

وترويجهالكت!ابنشروسائلفيتتداولانالعربيةالعواصمفيبمضالانقبلعقدتاًلتياًلادبيةالمؤتمراتعادةمنكان.لقد

:حبراا)حلقةهذهتوصيات.نظلالافئرجو،ورقعلىدبراكلهاالعريبة،ظلتالحكوماتجميعالىكعرةمقترحاتقدمتوقد،وتشجيعه4

:.الكنابعنالتحث،قبلالكتابناثريعننقحدثانحالكلعلى،هناواًلمهم..ورقعلى

نهفتنا:منالفرةهذهفينحتاجهااقيالحقيقةالنشررسالةيؤدونلاالنافنرينمنكثرااننقرراناطمئنانبكلونستطيع

،..الجديدةالعربية

منهضاكؤإن.جميعاوالذايةالوسيلةهياقيالرخيصةالتجارةدهـالةغبررسالةللنشريعرفونناشرينالىبحاجةاننا

الىجررةوتوارالإياممرومحلى.الارباحواضضمالمفانماكبريحققالذيالرواجراجتاذااًلارأيهمفيتصلحلابضاعهالكتابيجعلون

:ر،د.إ*ةقوؤ!،المواطنمستوىرفعفيويسهميعلمويثقفيماًلذيالقيالهتابينشرواانمنفبدلا:عليهاا؟تمئواالتيالرسالة تنعلب

اذإءنلمواو،الر!حيحقتىالذيالكنابألايتنمرونلانراهمهـنذلثبدلا،خصارةببعضيصاباو،نفقا.لهيردو،رل!،ذلك

:ادقاريءان)نجنجاهلوناويجهلونالنالئرينهؤ!ءوان.افسادفس!اداورذوريحملكانولو،للقاريءضررفيهانكاولو،قيمة

زراجحانوبضا.صالجحقيقيتوجهالىبحاجة،التقافة!ذهلتعميقوتع!!هاليدائيةثقافتهالىبالنطر،الهومالعربر!

الىيها(بحاجةنصنا!تيالجنسيةالثقافنهنقولولا)الجنسيةارةالافكبمنالفيضهذالنرىالكثيرةالمنرجماتاوالمؤلفات

:جارةا!ةاننجبر،4االرساهذهمعيتئافىلاالشريفةالتجارةعنصران.ولواءـ،اًلادرمةوهنقاهات،الفحلة...لا.و ..برءماعيها"لموصوعات

داسنها.فينماركأالتجارةواتخف،الحقيقيةانبرساتهالا/!ءنالنانتر.نخلىاذا،سئريفةغبرالميدانهذافينصبح

:،ال!-بريرئرومنهناكفكم.الاكبرالئاثرراسمالرأيناوهيفي،((الاء،نة))نسميهمايرعوننانترينالىبحاجةونحئ

معهم/تفقاذالمؤيفينيسرقمنهناكم3و،راًنجةكتبايقلدمنوكمهناكللضجاع،الورثةحقوق!مرضتمؤلفوهاءاتكتبنشرويعيد

ععنة،كمةلى ..بالناثريناجمالاالثقةفاقديوإجملاًلمؤلفين،بالخفيةالكمبةهذءاضماففيظبع...

:،الذياكراثمن.بعدالذيالكتابولاسيما،النشرلهمتاتىضونهكيف./فلا،حرمتهللكتابيرعونناشرانالىب!،جةونحئ

:ر،لاغلا!ر-مليئافيأتي،الاطلاقعلىتحقيقبلااو،دقيقتحقيقببلااًلكظهذهيئشرمنهئاكفان،التقببرموضعيوضعانينبغي

:حق!ااذا،اخصائننالىالقدلمةالكنصهذهتحققبرعهدوالانهمدعايةالدنبمايملأونالناث!رينهؤلاءانمنلالرغم،وارئئويهاتمم!
.............

متعلمين!شبهاونصففنعلميناخريناشخاصااوالعس!ماًلناث!رينهمكانواسانهممي

سلمعة:إقياقع،ملكماتعاملسلعةالكتابيعتبرونفلا،"واحرامقدسبمنللحرفمايرعونناثربنالىبحاجةونحن

:والا*متضةاؤء.الادمؤالموضعفيحميعاوالنالئروالمؤلفالكلمة))ورةوكات((تحعلبيعفيفروااذاوضمائرهمايديهمترتعنتىوانما،تماما

....

!ت-،المسؤولينمهاجمةفيننطلقانقبل،ونذكربهالعترف/ببعيانبل،ذتجاهـ"،،انشي!ايجديرنالاوآفاتعيوبهدهاًن!د

:الا-يررإم،موضعالكنابهذانضععلىانثبمءقبلكلنحرصيجبان.الثتابوجهفيعقباتمنويفيمونعراملمنيضعونلماوهناك

أفى/نالتينالىء"عنهنصرفوان،والتجارالمزورينمننحميههـتزؤجمنوانوالمالادعياءطر)قهمننبعدوان،والابتذالالاحتقارنجنبهوان

إصةقي-!منالناشرينفيثمةلميسانيعنيلاكلههذااننجر.الحياةهذهدييمت!ونهاخرشيئايجدوالملانهمالئشرالىيل!ون

:ءة"و"ور*.ق،ووعثقافةالعربيالمواطنيزيدالذيالقيم.ةهـإ-.الكتابعاتة،1ءلىاخذتللنشردورفهناك،رسالةالكتابنشربان

تذالارمنإةي!محترمثقافيبمستوىيخنمتعونلانهم،)اتتسرسالةيعونهولاءانواعتقادي.والخلقيالغنيحسهويرفعلملحياة

ا،*ادات./شتروان،نطاصانوواحمناحقنامنكان،هذاًاحلءن.للالر،راخرةاواولىوسلةوا.نخادهاًلحرف..وس..ا ........لحعيرلكلمه

:.،مانفاً!دلاءاهم!ةمنءنقللاالادلاءنتاجنشرفى!اناًهميته،وفتقفامتعلماالنافترلكونانالعرسةاللادفيالنا!ثرين
...........

قبل:إبئءلىا)خاتسولكنالنشرولئركاتالتوريعودورمنالحكومات،مطلوبةب4اومرالكتابتداولتيسوسائلىرراسةفانوبعدبر

:((*داب)).لمىذوليهاتهمواعيننانترينيكونوابانيبداواان،شيءكل

كه!درعهي،"،مي،،"-*-،،*،**لمهي"*،"*،كليصي***،،*،،**كلي*"*،****"**?****ءبر**ء*?ء***ءبر*****ك!

مكنبةوتعيين،القوانينهذهاصدارعلىالقانونيللايداعالمنظمةفيالببليوءرافيبالتنظيميتصلمالدرالسةنموةبعقد-2

دوريةنشرةوتصدر،القانونهذابموجبالكتبتتلقىبهاقوعية.العربيالعالم

بها.أودعتاتيبالمطبوعاتالاق!ثهعلى)سنويةتنشبقعلىالممربيةالدوللجامعةالعامةالامانةتعملان-3

جائزتينالعرب!يةالدوللجامعةالعامةالامانةتخصصاًن-7وعقدلمفةالمختالمجالاتفيالعربيةالبلادبينالببليوغرافيالتعاون

.والادابالعلومفيالعريبةباللغةكتابينلاحسئتويتين.التعاونبهذاالمنعلقةالموضوعاتلدراسةالحلقات

سنويةجائزةألعربيةالصرللجامعةالعامةالامانةتخصميان-8فيالمكتبيينتدريبعلىالعربيةالدولحكوماتتعملان-أ

.الاخراجفيعربيكنابلاجملايفاداوالدراسيةالحلقاتبتنظيمسواءالبيليوغرافيالعملميدان

-والعمالالفنيينمنالكافيالعددنجنوعترالعنايةوجوب-9بةاًلمبعوث

منهمللمشتغلينالمهنيللتدريبمراكزوانشاء،الكنببطباعةالمشتغلينالمملوماتالببليوغرافيةعلىاستيفاءاًلعربالئاشرونيعملان-5

الانتاجولتحسينباستمرارالمتزايدةالحاجاتلس!دوذلك،بالفعلالمختصين.اساتدرتقررهلماوفقامنشوركناببكلالعنوانصغحةفي

تكاليغه.وخفضالقوانينبعدتصدرئمالتيالعربيةالدولحكوماتتعملان-6
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1!سضدالوطررفيفىلم!،االنهمقماكل

الورىانواعجميعباعفاءالمعنةالدولحكوطتمطالبة-4واًلقارىءالكتاببينبالصلةيختصفيما-ثالثا

تخفيضعلىعملا،الجمركيةالرسوممنالكتبطباعةفيالمستخدم:يأقابماالحلقةتوصي

ممكن.حداقصىالىالعربيالكتاباسعارةالفكر)المتطلباتالعربوالناثرونالمؤلفونيراعيان-ا

والحبركالورقالطياعةخاماتاسترادبتسهيلالمطالبة-5اختيارعئرالعربيالعالممفيالثقانجةالمستوياتلمختلفواًلمحضاريه

وذلك،اللازمةالعملاتوتدبر،غيارهاوقطعومواثطالطباعةلات2و.يئشرونهاالتيالمواضيع

وتقدمها.الصئاعةهذهلاستمرءروالمهيئاتوالاداراتوالتعليماللتربيةوزاراتتشجعان-2

الدراسيةالمراحلمختلففيالطلابالعربيالعالىمفيالتعليمية

الوعيوتنميةالقرلءةعادةوتاصيلالمطالعةعلىالفعالهالوسائلبجميع

اثلةفض!حةفيتزوإدوالاستمراروالاذاعةالمدادسفيبالمسابقاتوذلك،القرائي

!....للطلابالنفعذاتالكنبمنيجدمابكلالمدرسيةالمكنبات

اًلتالية:حاءتنايطلابهمالعربيةالتعليممعاهدفيالمربونيشجعان-3

ءيرالمقردة.الكتبمندراستهمموادفيبالممارفالزودعلىوتلاميغهم

تفاصيله،اًستعادةونحاول،لهمعئىلاسخيفاحلمانرىعئدمافيالعامةالمكتباتانشاءفيالمربيةالحكوماتتتوسعان-(

خدعتئاوكيف،حقائقصورةفيالاخيلةتلكلئاتراءت!كيفنعحب.منهاالكتباستعارةوتشرانننقلةوالمكتناتوالاحياءوالقرىالمدئ

الغيومفوقوسير..مساميربلاوصليب،ورقبلاكناب:الاكذوبة.منزليةمكتباتاًيجادعلىوالامهاتالاباءيعملان-ع

الخ..ولهاتشمعمنوعطام،العقلحدودفوقوقفزات،"لارضوتحتلننعرإفدورابئزاوير"مواًلمجلاتالصحفاصحاب،مردانس6

المنطقيالتفكيروبينبيننافاصلااًلنوميضععندمانصدقهااًكاذيب.ونقدهاالجديدةبالكتب

..السليموالمجلاتالصحفواصحابالصحافةنقاباتتعملان-7

...ولكنكل-نيضودىمايكونانعلىوالسينماوالتلفزيونالاذاعةوادارات

ويطرحونباشمراًريحلموناًشخاعىهناك،اليقظةعالمفيخىووساز-لاًلكتاببينالضروريللتعاونتحقيقا،دمزياالاعلاناجور

:الكلامهذالنقرا..جانباالعقل.الاعلام

فمىالوهنيترامى،أشقرل!عرذوعلقمهـدكيهفوقالرصيف"للكظباجنحةمعارضواجميعكلالعربيةالبلارتحصصان-8

"المسدإءفيوتمجهيهاالصب!ح!ىتموتكلىببضاكل،الزنودالصواصمفيلهومتنقلةدوريةمعادضالناتنرونيقيموانالعرببم

ثدييه"مرمعهـلقوانتظهار،مماميربلاصليب".العربية

لانبهف"طفلكمثانةلسهـانالفلهقذرمولود"والموزفيوالناشرينالمؤلفينبينالعلاقةتنظيمعلىالعمل-9

والقلقالطزمتعانيمتادبمثق!لنسان!نتالكلامهذافهمتاذامخقلففيالثلاثةالاطرافبينالارباحلتوزيععادلةنسبوتحديد

خليصشاعرفأتتالكلامهذاكبتواذا،والانفعالالتوتروتعينىالحداىاللجم!ورالبيع2اسعارتخفيضمرأعاةمع،الكتبانوهع

...سواـكدوئاًلجاهلأنت،ظنتوالا..كبيرواديب.الممكن

المجددالشاعرهؤلاءومن...مايفهمونوهذاالبعضيفكرهكذابجانبالثمنزهيدةشعنيةطبعاتنشرعلىالحرص-.1

جريدةفيالادبيةالصفحةعنالمسؤولالحاجالسيالكبيروالاديبا!ناءفياًلقراءجماهرعلىتيسراذلكامكنكلمااًلظصةاًلطنصت

.."النهار".الكتب

بضعةجلس،صاخبةضحكجلسةفي:الحكايةلهذءولتنصتفيالعوا!مالعربيللكتابسنويةاسواىاقامةعلىالعمل-اًا

فقال"مرسلةحديثمة"قصيدةينظمانلاحدهموعن،يمرحونامدقاءفيهاوتأح،والئاثرونأالحكوماتاقاننهاعلىتتعاون،المربيةوالمدن

التصالمتعددة،القصائدغرارعلى،محتوىولامعنىبلاءباراتبضع.الممكنةاًلاثمانبأرخصلعروضةاالكتبلتوزإءالفرص

بضعفاضاف،دقاءالاصاحدمعهوتجاوب،والمجلاتالصحفتنننرهاوالتوز،-عالئشردوربيدالمعربيةالحكوماتتأخذان-12

وبفسع،هنامنطنانةعباراتبضع..وهكذا،اخرىعباداتبالنسبةواجبهااداءفيللاستمراراللازءةوالمساعداتالاعاناتوترصد

الشعريةالملحمةقلبل،القصيدةوولدت..هئاكمنرنانةعباراًت.العربيللكتاب

"للنهار"أرسلتالتي"البافيةوالبطولة...السقوط"المسماةالاقتصاديةبالمصعوباتيختصنجبما-رابعا

القصيدنةارفقتوقد،"سعدونسابر"هومستعاراسمنجنوقيع:يأتيبماالحلقة.نوصي

دمشقمنشابالقصيدةهذهكاتبان،فيهاجاءقصيرةبرسالةانشاءبدراسةالعربيةالدوللجامعةالعامةالامانةتقومان-ا

باكورةهي"للئهاد"قصيدةفأرسليبروتفيوجودهفرصةاستغلرصببدهتكوينفيتسهم،المعربيألكتاب.نداوللتيسرصندوق

...اًلادبياناجهكوبوناتغرارعلىعربيةقسائملامداراًلمعنيةالعربيةالبلادالنقدي

نشاطاتهمالىالاصدقاءوانصرفوالضحكالمرحجلسةواذتهتحينالعربيالكتابلتجارةخاصةكعملةاًستخدامهامع،اليونسكو

وفي6191-8-27فياًلواقعالاحديومففي،المفاجأةفكانتالجدية.تداولهحربةدونالنقدقيود.نحول

ألنهارصفحةرأسفي،النكتة-القصيدةنشرت7887رفمالنهارعدددالبر!اجوربتخفيضالعربيةالدولحكوماتتقومان-2

هي:كبيرةمقاطعالىاربعةمقسمةوهيالاسودوبالبنط*دبيةتيسيرا،العربيللكتاببالنسمبةوالجويوالبحريالبريوالنقل

الفوف-1.لتكاليفهوخفضالتداوله

الئسهـر-2الكتبعلىالمختلفةوالجمركيةالبلديةالرسومالغاء-3

الموت-3تصديرهااجراءاتوتسهيل،العربيةالبلادبينوالمستوردةالمصدرة

الفتم؟-.واسترأ!عا
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1!بميىاقىءتا!ما-فىمفيا!ماكل
ا---ولك!نالقصيدةهذه"الحاجأنسي"ينشرانعجيبأليس

لحيىآ-،بر+صتل!!؟خالرصجبرعرإوادعلماوالشمرمنالنوعهذااعتأدوا"النهارقراءاناًدعجيب

"01س..اقراواوالذيناللعبةالىمنهماحديتنبهفلمالقصائدمنالنوععن/هذا

الجنوببىآأيم:"آلخوف"مقطعفيالابيأتهذ.

ظثلفاًنا

..الاق!ب!سوبةربيعتثحتاقأجراسذاتأفص،صيفلالفوطواًهـحزينالفوت

محمدالدينمحييالادابلمراسل.ثدييهمنمعلق،انتظار،مساميربلاصليب،الأوضيألوله

،،.،خمائفطأنا

مقلوبصرط!ألخوف...ص!فرأءحجارةكأكوابنرلقلانعينا.

قلبمنكيةالرجبدات،اًلاخيرةالاشتراكيةالقراراتاعل!نتمنذ

ظنهاوفي،وشتامةدذلةلالسنةوتطقطق،سامةر؟وساترفععفنهاما?الح،صحراءرماده،الصليبقواأحرهم،خبوبلاسوبلالاله
......خمائعينليوفهميهزونبحارالف

طمافإهزبانكفيل،القراراتهذهفيالشعكوكاثارةمجردان..الكادحا!تمستنقعفيتعدوانساقاه

و؟ل!ون"ارررلةمندناويحقق،4ت!جمنالارضورزلمخل،اًلالثراكي..هنها!،انهمالسورحدقتيأم!ام+لهرب،ألجبان"اخببل"يا

اهـةالجمهذهباماليدفعمما،الحكومةوبينالمثمببينالثقةيفسدأي!،قناعكهات..تصلولمسقطتبرتقا.لة،اودثبح!الموذ!

رزببئانىيت،ارخاطيءظنهافيالرجعيةاىبيد..ابعادهااقصىالىسحقا!خنغسة!ابةذبا..وحسرةقيءكطوفانلزجةحيلتك:الجنين

بر--ل،الةراراتهدءتنفيدفيمصل!تالشعبا!هو،هاماواًحدا..آبسماءلونفيعنكبوتلرأس

وط!ءها،مبةالرجبكلامواداويتشكلويتحددب"اليرتبطوجودءاىميهناءرص!يفاكتفاه:يولدلماالهالىالطمأنيبةايتهاثعتماقين

..الهواءفينفخكعدوقطالضو..ذطلارملوشاطىء..قلوعبلامدينة..مهجورة

بانإمتقدانالا،الاكاذيبلهذهالمراقبلا/شنطيع،الواقعوفيجدلتعروزألفصمتهلفيتمو4خواؤغانجاتق!ناديله،تحبينالذي

الدلائل"تبشر"فهكدا،وذكا،هاوادراكهاعقلهافقدتقدالطغمةهذه،.آهىفيالمتقبل

ة"ل،فيبزرذلكمنواوسعاعمقاًلمث!كلةاننجبر..الامراهذااًلاولىب!ا!اورافرقايجدوالمالايإتهذءقرأواالذيناناقول

الج!الارةلىمالكابةبكونانلاإرضىالعربيالشعبانحقاالمرجعيةتظن..اررهرىالجفيا!برريداديماءمنوءيرهالحاجانسيابياتوببن

ررء*ـب11انالرجعيةتظن!ل؟استةالالىشةمذاجيراعليهااشتغلانهاهدررانهأم؟تنرهاقبلالقصبدةالعاصأانسيفهمهلولكن

ودما*.الادمامتصتالت!الثركاتتؤممانيرفضسوفالعرجمطلاروفطفلدثارة"المرورةصلآوالعباراتوالابهامالغموضقعتمدكقصلالدء

عاؤلانساى./فكرهـل؟أروالعماوالقصورالدوروابت!تالمستهلكين"خصيانعشرةيتوقهيابشعا"و

المنطق؟4!راوبعد

الشعبسندوتطلبتريدهذاألمحتضرندائهافيالرجعيةكانتاذاواحم-د،السيابشاكربدرشعرنحترمانهذابعدعجيباليس

نااختارتفلم،لمندائهايستجيبانلهوتريد،دعواهافيالعربيشخصمننضحثوانوغيرهمالصبورعبدوصلاجحجازيالمعطيعبد

فالشعب؟المغلوطةالوسيلةهذهاختارتلم.؟منهاينفرهبمنطقتخاطبه:"الموت"مقطعفي*بياتهذهبنشرلنفسهسمبت

فيلهماقدمخبرهيآلاشتراكيةالقراراتهذءانيعرفالعربي-النال!ة"الحهـقوليابحارالخوفانت،منكاخالدلا!الالهايها

واكصعب،ء!رفياًلعريبةالثورةحققتهاالتيالانتصاراتسلسلةوث-حاو،51-!أتايلحاحد،الثمسيكارع..باللالمنخوركصدوك

المنتاكلوكل،الجهلومشاكل،الر!بةالفقرمشاكلانيعرفالمعربي..خصيانعثرةيتوقه

-ؤوفءها،اءاةساالنطامإهـرسها،تابىوخهطبلمةمنهاعالىاك4ات،ى!حرراتتر!اك،تيكبجمرحدق.،.منكأخهـافلا

رئيرا!-*د،والقادما-اضراالجيليكوناناجلمنو)عمل،5اءتبار!؟ء!قي،ا؟!!وير!سب!اؤب..أكأ،زكم!لموقوإلتجدارامخلوك!

4دتلمموالرجعية،دلكيعلمالعربيالشعب..الماضببةاًلاجيالءن..اقنلني؟يىطيعالذيمنولكن.،.اليهمايحدقمنتخفيانلاعيناك

!فيساندهااىمنهتطلباد!فلمادا..الشعببقيةيعلمءمااكثر،التاناءوانت،ورانياركضلن،ولهاثشمعمنغ!م!وقأش

؟ا.سضهامصلرتليستامور!ر!زرلودص،و.4با!فمولود،نحناوالحقيقة..الألحقيقةاووانا

العربي،الشعبيخراخرسندالىفوجهالرجعيةاناذنلابد.تكفلاطفلكمئانهلس!انالف

الاشتراكيةالقراراتوصد،العربيالشعبوصدالنظامضداًخرةد

احديدعواخرسند..البلادتحققهااقيالعظيمةالنهضةهذهوضدف!!رريمضقخطشزصضرة،لايق!قدر!الاطفال

القاسيةالظروفهدءفيبكتبان،صوتهاعندومااعلنواالذينالكتاب.زهردونوبرتقالا

"لةرض""تتدخل"ان"الكبرىالدول"على؟ن،نع!ااقيلناتربملن،عظبهاتعصرالدمس!لمحة:أقفانا،انتقف

فيهابما"العربيةالدول"-على-(فيهـصراني""اتحاد"!رجع

اقامةالىالدإنرجالبعضيدعوسئد،"إ!إ".."اسرائيل"..افكخزا!"ماالطورةوصطري...صهدريتمترسرلة

الاشتراكيةالىالدعوةهذءمع!يتعارةالاسلاميالدينانعلى،نملدمموى...

!!كلوسند،"درجاتبعضفوقبعضهموجعلنا":يذكرالقرآنلانهـوبسيطلسببعرضتمما.نامةثقةفيوانا،ال!لامهذااًقول

الكتابعلىنغسهاالسلطاتاستعداءالىالدينرجالمنالاخرالبعضفيهانظمتالتيالمرججلسةضمتهـمالذينهؤلاءاحدشخصياانااًني

الظروفتخلقهاالتي،اًلجديدظالحياةفيالمراةبحقيطالبونةلذينإهالقصيد!هده

جريدةتملكفئةمنبعضايدعوسند،المتطورللمجتمعالجديدةريادةمعن
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1!سز!طالؤطررممفى!هما.فياالمخثطكل

ارتباطاهنادانيظنالقبط!والبعض،كذلكالمسلمينبمضبهايقتنع1القراراتهذهعلىتنرتباًلتيالئتائعاهميةمنالتقليلالى"خضراء"

القر-اداتبينالبمضهذايربطاذلكوعلى،القوميةوبينالاسلامبينمنذيقيمانوخيالتهبخيلهمستعداوابدادائماكانسند،الخطيرة

كونهموبين-العربيةبالقوءيةالم؟منة-الثودةحكومةتصررهاالتيمصال!4لهتحةقلانها،عنهاراضيايكونحكومة،اًلثورةبداًية

لاتعبرالىدولةانظنيمهي،ذلكونببجة،يزعمونكما"عربغير"مشفزةخارجيةجبهةالحقيقةفيهوسئد،والسياسيةاًلاقتصادية

الجنسيةاًعتقاداتهممن"غسلهم"تريدوانها،القرارأتبهذهعنهملحمايةالتدخلالسمهمنطقالتفرض،الداخليالاعتراضالوانلاقل

..والدينية..!رقليات

قبولايلقىالاسوشييت.مراسلنمنبهالذيالهراءانواًلواقعحمايرةبدعوىباطشةاجنبيةقواتمصرارضهبطتالمر(تمنكم

الجنوبيالاقليمفيفالافباط..تماطقياساسعلى،الجماعةهذهعند؟الاقليات

ذا..ثريةطبقةببسواالافلعلىاو،فهالرأسماليةالطبقةا
غاليتمكانتوان،جميعاالطبقاتفيالقيلبعددهمببسوثتركونعظصربراسطةالداخلمنالطائفيةالنعرةاًثيرتالمرأتمنكم

".2:ا"نسبةفيهاويشكاون،الصنجرةادبورجوافي،قىفيصنةتواءيثبت؟نوالاستغلالللاحتلالالسماحيتسنىلكي،ماجورة

القراداتهذه.نصيبالاسوثييتهـ،مراسلبمنطق،اـذنفكيفتقريباوحبهالوديعالشعبهذاطيبةاستغلالاسيءالمراتمنكمأمصرفي

الحقيقةأعلىتحنماذلكايى.؟حزءاظلاثبنو!طيء،وأ!راحزءاب!تهمشحوناكلهالتاريماليس1ذلكحثالمراتمنكم؟دلامن

.............01وانتهت،المالطيبناحدضربمكاريابانمرةبداتاقى،الحوادث

يعرلنعهفيالدلمهدالمعميوحي!جئاذيمبمب!بعضىل!جبم،اكمابم!بالبغفمالكنهواًالقببمةاـلنظربةهذهتريدومكدا؟البلادالىالانكليزبماالجيشىبدخول

المميحيينارضاء.بطبخونث!بان!الافاو/لواذاعوا،المسلمنعلى،ةشونفذسا!طاحدفيكب،اضىسةالخاطئةنظرع!وجهةلتمارستعودان

..لم.مالخسارةاصابتهاالتيالوحيدةالفذةانقائلا"برسالاسو!ثبييتد"

بة........؟.."!"و؟كلولهمهذهوان"!!))"الاقباط"هم،الاحيرةالاشتراكيةالقراراتبعد

غلىبحلمولعصشىطحابر.نعساساعم!خلكنعرسمرئفمةوبعععبيتهيماىائماصبمالقوي،ا)ـ،،مةالمناصعبمنالمسيحيبنكنسالى،اًولابهاقصدقدالقرارات

الشعبانوالواقع.عفائمدإاعنهمالمختلفينالناسمنواسعةمجموعة..البلادفيوهلمتجاديةالماليةالادارةخيوطجمعومن

"مختلفوناشخأص"انهمعلىالاقباطالىجدياينطر"!لمالمسلمالعربي"،استخدمتماكثراطائفيةاثارةالىتدعو،بالنعىوالعبارة

بالكلامتلقيالتيالقوالةالالسنةبعضمصدرها،هذءالنظرووجهةبالحص-نمدلكلمةكانتالطائفتينبيناًلفرفةلان،الماضيفيونجحت

..الاحيانمنكثيرفينحايةولغير،احيانالغايةمنالمسيحهةانقذوا:هي،الباطنيشهـلهافيوالدعوة،الاشتعماري

بتصوركما-قسمينالىمنفماالمصكبكانالشعب52ثورةقبلمصالحهافقدتالتيالاوروبيةللمول،بذلكويتسسإ!المسلمينبراثن

العظمى،الغالسة:-اًلتوضحلمحردتصورهمفيونحاريهم،الاق!اظتضربوا!الجيوشتجيشاى،العربيةالبلادفيوالاقتصاديةالتجارية

.............اًلمسيحيالمدينحمايةهوالازليشعادهايكونوان،فقدتهمالاستعادة

الامليهالحصىو،العازيالعربيالجشىيفلبها،"لاجناسمنخليصوهم،التجمعؤطبلان،الماضيفيناجحة،للتدخلاليدمموةهذ.كانت

معنجحصنونالوالعانظرالفرلمرب!هق!تعومحتلعىنجمبب!في،منس!وين"لا!غلىولص!ع!دالنظروجهةي!قصكان-العربيةالقومية*نوهو-التركيزمحوراو

.............ليسوا،اليوماقباظانغير..الامةانقسامالىللدعوة،المناقضة

فانهملمحنل!مختلمفونلكفعلاسامنسهحيتئعيثسهامعدقبادط)هئالثينحالههذئعزلةختلإلني،المصريةبالقوببةاًلالايومنونحد0كراانبرغم،الامسكأقباظ

حالةلهـ"خلمقتوقد،والشراسة،والبداًوة،والتعصب*خلافى،القديمالفرعوليالمتاريحالى"انتسابهم"هوذلكعلىالوجدودليلهم

بينوا&لاذة،للطهارةخاصاوفهما،للسلوكؤواًعد،او!إصاًلعزلهالىراعفهممصراقباظبانتقولاقيالثابتةغيرالدعاوكبابعضثم

..شائبةايةالعريقجنس!ميشبلمالذين،الاصلاء
القي!مهذهوكل.بةوللوعا*،لاكلمةحاساوادداكا،والمرأةالرجل

مسالةوينقض...اشواقهالبدائيالمجتمعبهايتممالتيالقبليةهامارتالتي"التنظيفاستراتيجية"وبعد،الاسلاميالفتحفمئذ

صعصرفييعيشونممن،المسلمينمنبعضاان،هذ.السطحيةالاخنلاف-الغافيبةالجيوشكلوتمارسها-الاولىايامهافي،الاسلاميةالادارة

حياةنفس.بمارسونلانهم،ايضا"مختلفين)ءيبدون،الاعلى!رالافليةمايؤرفىيحدثانبرون،الاسلامجنبحياـيىاًلدينعاش

..والثكل،السطححيثمنمختلفين..والانغلاىالعزلةانفسهمالاقباطوجودهوذلكعلىدليلوابهر،اعتقادهافيالمسيحية

صعبدفياعتزلواالذينالاق!اطان،اًلضانلاحظانلدولالصرلةالطبيبمكانانما..لاسلاميللفتحجميعامصردانتانبعد

.............بهذاجميعامصرتصبغانوالتوسعالاستقرارلدينهاتريدمتوسعة

على،العاهرهالىالادمالالعيشبهمارادحينصمموا،لاعلىمصرانطيبياكان؟اـ؟ماا!جزيرةقلبمنممهاحمتالذيالموحدالملون

اـسلامي""غزوضد،عنهمالدفأعليسهل،يسكنواـمتجاورينانارر!ضمايزعمه!-اكاناذا،فمنالىكلهالمصريالشعبيتحول

منطقةفييتحصنواانفاختاروا،"إ!"..سنة..13منذمتوقع.؟الدوائربالمسيحيينيتربصالاسلامان

بنفستفكر،"كأقلية"انهمأي.."شبرا"اسمها،القاهرةشمالىارر!روجهةيثبت،والحديثالقديمالتاريخعلىسريعةنظرةاًن

وضعى!انغير،العالمبلدانكافةفي*قلياتبهتف!الذيالمنطقالقد-مة،الاسلاميةالجيوشوان..سماحةديناًلاسلامانفي،هده

اخلاقاالاخرىالبلادفيالاقلياتوضععنيختلف،الحنوبيالاقليمفيو!!في...اررا!ةالاخرىالاءتقاداتضدعصبيةالجيوشاقلكانت

وعم!قا.شديدا
تلالالاصلان،ديار.منباكملهشعبطردلقد:فسطينمسالةلنامثلا

اضطرتها،مختلفة"اجناس"عنعبارة،البلادتلكفيالاقليةفيالمسلمينلوجودلايامنون،المتعصبينالمسيحيينوبعض،والاستعمار

والتعيشللعمل-بجنسياتهمالاحتفاظمع-ا!اجرةالىالعيشظروف...المقسعةاـلمسيحية*رض

الارجنتينفيمثلاكاللبنانيين،البلدابناءعنكليااًختلافايختلفونوهملمكما،اًلعربيةالقوميةبفكرةبمديقتئعوالملا،قب!اطبعض
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لمخضيى1الؤطررميفى!ما-فىالمخظعل!ا

..اكأر"يعرلىا)اصبح،لانهيعيشكانمماباقوىيعيشاًنيسننطيعجئسيته،جمودونعنتخلىقدبعضهمانمنبالرغمفانهم..والبرازيل

يشتركفيمايشاركعربياالنوبييظل،اللغويالاختلافهذابرغم"الىالداثقالحنينبهذايشعرونلانهـم،والاخرىالفينةبيناوطناالى

مركثبر.ءنالقشريةالعزلةهذهتبعدءلم،خصائصمنالعربفيهفياوطانهمانهم..اسفارهموبعدت،غيابهمكلدةطالتمهما،اوطانهم

..لهاحصرلاقوميةمئاسبإتفييبدير4الذيالتعاطفانتماء،مخنلفةعواطف،مختلفلسان،مختلفةقومية:الجديدة

.ء..معيلميعيشونانهمالاالبلدبأهليشركهمولا..مختلف

يملكهالعرلبة،كمالوحركةمعلعرلهذطفالإقلعمامانهلكعرليالمسلمطقبطيلقعطيإدي!وىانهـمبرعم،عربلانهم،اقببةليسو!فانهماًلاقباطاًما

.....!....امتداداكانت،العربيالفتجإبرحدوواانقبلخى،فالمنطقة،بالمسيحية

متطوعنفلسطشحر!فييرتركونالاماظاخواننامنكثبراراهخاقد....

.ء.بةا............وسبلهوإوحد،الدماءميهويدفق،يصوعهقطبالىمحتاجا،واحدا

درساصدتطوعوالهمدرحهاًلىالحماسة!دهدعضهـموللضت،اًشداء.

..31001بةء..،تفعلهاناخرىع!قي!دةلايإمهنماكان،الاسلامفعلوقد..وغإياته

لسحريرتطوعو.منصمنسماءهمومدموا،الجزالرتحربر"فيلنزحرتالى-!عليهإطلقوما..واصحةنجرمشاركةمن،قطباتخلقاًنأي

..ر.كانانما،المسببحيينلانخقادات"كنسا"يهنللم،العربي"الغزو"

المسملمينبينالقائهمالانفصاممننوعهناككان،52ثورةقبل.ومتعاطفوء؟فارفممتدواحد،لوطنعصبياوليس،تاريخيماتؤجدا

كحاماينللوإء،الاقياط-وبين،العردبالجشىرفلبه،خلي!"كجشي"فالقبطي،ومعريةمنتكسةمواملرفعلاشلاءتمزقتلدولةقومياتوحيدا

العلاقةهذه:الدينهوللاختلملأ!ال!قبقيالاساسكوكانالفرعونياللذ""))رخكلمونالاقباطباناقائلةاوالدعوى،العربيةيتكلملانهعربي

رو-ننوعالىهناتتحول،والخالقالانسانبينالشخصبيةالمعميقةعلىاًلدعوى،هبونالاشندلألثم،الصعيدقرىبعضفيالمحضةالقبطية

:ؤ،لمممامقرونمنذوالداخليبالخارجالحصنثيرقي"اًلاختلافادراك"مناءابتالنوبةابثاءليمضوجودينقضها،لهممختلفة"قومية"

والقبطب.ا!ربيةالجزيرةمنالغزاة"جنس"يتبعلانه،عربيرضكلمون،اًلسودانشمالي"ادندان"بادةتى،الاعلىالصعيد

وقوميةوافةحضارةانشأالذياًلفرعونن"الجنس"سليللاله،مصريذلك،رغم4وشيءاًلعربيةباللغةيربطهاولا،مخنلفيننوببتين"لقنين"

خاصة.أي،علميتهبعضهنايفقد،الهلميالقومية"مانيفيسفو"انبرغم

عيالولالبثبداحننى،عليهماهوعلىجامداالوضعوظلخاصقى،ونقاليد،خاصةوموروثات،خاصة"لغة"للنوبيبنانبرغم

قليلا،قليلايقتنعمصرفيالشعبوب!دا،العرلهالقوميةلفكرةالمنظمولتوضيمح،"الوجودفوة"ث"ن،الممربيةبالظومببةمرتبطونازهمالا

ناطالما،حديثفنطقفييفهرواانعليهـماستحالفقدالاقباطاماجدا،متأخرتان،النوبيتيناًللغتينان:اقول،الغامضةالعبارةهذه

..قائمالقديم"اًلوضع)ءناقصانان!ماحببثومن.إهتبانولا،منطوقتانلغتاناذ،ماحيثمن

........لا..ا.00احب،تهلةلضتبعا-بتمه!،بلدتهفيالقاطنفالنوبي.دوجةابعدالى
اله!يابىاليهالصيمهمهاربالحارجمنسسود"لعديموالوضع)........

حملاتبراسطهومسنود،الالوشييتدمراسلامثالمنمخرفونيهسهاالئوبياما.عواًئ!بدون4لمننجهد3ا-والمساحةاًلعمىحيتمن

إ*كأبئالانكليزرةوالامرالجرائدفيالعاببةالصهيوليةبهاتقومالتيالتشهيرالمحدودةبلغتهيرتمسكاىلا)ستطيعقاله،للتعيشالقاهرةاًلىي!زحالذي

ر؟و-هم،يرسنالذينالمععبين"لمجهلاءالاقباط!ضمنمشودو5.،وم،بعديوط!هالىتدخلالتيالعربيةالكلماتمنكثيراويستغدم

..اخرهالى..و..انسراكلهمتخيطاًلدولةلانظناهيالقاهـريةفالحياة-يغنيهاانهاًعتقادهحيثمن،محوهافيفيسهم

...+ء.ا0800000بة..ا.لى:ةوبعد..!للقا!اًلىوسيلتهوبلنسبة،اليهبالئسبةمعظرةجاة

السبمقةبوب!يص!ةلزبهانهايموالخامةصمحعىملاس!حصيه،انلنالدينلىهولههمروعابةى،ذكرىمجردك!ا!!4هكح!4علاماله"تصبح،نحوهااو
لاندخل

المشتركة،اًللغةواعتبارات،المشتركالوجوداعتبارات،ابدافيهاوهكذا..للتفاهموسيلتهوتصبج،العربيةباللغةالتكلميبدأحين

..الاخرلىالعلميةوالاءتبارات

"لايينمناتحولهيجمع،القوميةهو،واحداقطبا،الانهنااًن:حديثاص!ر

..الاعتقاداتوكافةالاخرىالدياناتوكافة،والاقباظالمسلمينمن

الالستعمادوبينبينناكثيرةمعاركفيكعربانتصرناقدكناواذا

نخطمنممعتطيعا،!ك!قباقلبومممئلين"مبميتخغيكعرحياناا،بينصعلبيث!م!هلا2هـل!لم

،السمومناقئيمنقليلةفئةبيننايئشرهاالتياجديدةاالدعوىهذه

التيالعظيمةالاشتراكيةالتورةهذهعلىالحاقدينومن،الجهلةومن

..والحريةوالعدالةالخيرتحققانتريدديواناصث

مثلالىينساقون،التقليدية"جمدتهم"الذينمنبعضاهئاكان

معدفهمونئمينسبفدهؤهاميختلإدهمهذاًلم!م!امركةنافيموخطوفعهذلحملالحملاتالكييرالعرجم!للشاعر

ترا.عماتعبرمخلصةفئةمجردانهمالىيريردونهااربحملااتلمخاضبلاًلعيسىسليمار

الصوتذلككانوقد،انفاسهاالانتلففالرجعيةانوالحقيقة

...الحاقدةاللئيمةرئتهامنزفرةاخرهو،اًلمرتعشاللاهث.*دابدارمنشمورات

محمدالدينميحييالقاهرة
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1!ض!أا!قثما!ا!ماءفي!الؤءلى
!مه،خليلاهـيى،الخليليحيىالسيد،عثمانبهيعالسيد

صفيالدينمحمودالشبد،عاصيحسيناًلسيدالريسسهيلالدكوريةلمسسث

الرجب.محمدقاسمالسيد:العراقيةالجمهوريةمن

السوداني.فريدالسيد:التونسيةالجمهوريةمن

طالمب.ابوالحيعنداًدسيد:المغربيةالمملةمناًالةررب.الكتابحلقة

اللجنة.لهذءمؤفنااميناالمعلممحمدالسيدنولا7

يئقى:مالانحادمنالغرضيكونجلكو

باعتبارهارساكهاوتدعيمالنشرمهنةمستوىرفععلىالعمل-احلقةالماضيايلول8و4بينبلبناناًلغربسوقفيانعقد

قوميا.عملاالامانةمنبدعوةونشرءالعربيالكتابتداولتيسيروسائللدراسة

واجباتهمويحددعملهمفيالظلئرونبهيلتزموضع-دستور-2:التاليةاًلتوصياتواصدرت،المعريبةالدوللجامعةالفامة

المهنة.ادابويرعىوحقوقهمالني،ونشرهالعربيالكتابتدوالتيسيروسائلرراسةحلقةان

وبينهمببعضبمضه3العربالناثرينبينالعلاقاتتوثيق-3الدوللمجامعةالعامةالامانةدعوةعلىبناءاللبنانيةبالجمهوريةاًجتمعت

المعربي.بالكتابصلةلهااتيالعربيةالهيئاتوبين!اشتركوالت،6191"سبتمبر"ايلول8الى؟منالمرةفي،العربية

بعملياتينهضالذيالمشتزكوالعملللتعاونمجالاتايج!اد-،المملكةمنكلفياًلعربولملناشرينالمربيةللحكوماتممثلونفيها

الىتؤدياالتيوالامهـافيتاًلفرعىويخلقبالخيرعليهاويعودالنشرالعربيةوالمملكةالسمو"انوجمهوريةتونسىوجمهوديةالهاشميةالاردنية

العربية.الاقطارعبرتداولهوتيسيرالعربيالكتاب.نرويجوالمملكةاللبنانيةوالجمهوريةالمتحدهالعربيةوالجمهوديةللسعودية

تداولت!رضالتيالصعابوتذيلالمشاكلحلعلىالعمل-5.وفلسطينالمغربيةوالمملكةاليمنيةاًلمتوكليةوالمملكةالليبية

العربية.الاقطاربينالعربيالكتابلجانهااجتماعاتوفي،العامةاجتماعاتهافيالاراءتباللبعدتقرر

جميعديالعرد!بالكضابالانتظعنطاق.فوسيععلىالعمل-6وتشببرالعربيالكظبانتشاردونتحولالتيالعواًئقان،المختلفة

.المستويات.:هيرئيسيةعواملعدةالىنرجع،تداولهاًسباب

وال!قلالبر،بتكاليفوخفضالنقدمشاكلحلعلىالعمل-7خطةعلى.نجمعهمالعربالناثسينبينوثيقةرابطةوجودمدم-ا

ذلك.الىوماالمختلفةبانواعهاالجمركيةوالرسوم.العامنشاطهماليهويهدفجهودهماليهتتجه،مشتركوهدف

المعارضواقافةوالاعلاما-ننعر/فوسائلتنظيمعلىالعمل-8الكتبموضوععنسوالاحصائيةالعلميةالدراساتنقص-ب

والدولية.المحيةووسائلوخاماته،والاقتصاديةالعلميةومجالاتهواتجاهاتهوانواعهالعربي

وتيسيرالعربيةبالمطبوعاتروريةتعريفشرةاصدار-9.وشرهوتسويقهاتناجه

تبادلها.المتعلميناقبالوقلة،عنهوالاءنبهالتعريفوسائلضعف-ند

فيحدودالاتحاداعضاءبينالتقديالائتماناسبابتيسر-.1.ولغيرءلذلكنتيجةالقراءةعلىاًلعرب

القوانين.تبادلقوانينمنسبيلهتعترضالتياًلاقتصاديةالصموبات-د

والمتيوالتوزيعالنشرلعملياتالمنطمةالعامةالقواعدوضع-اًاالمجمرءيةوالضرائبواًلاستيراداًلتصديروقوانينالنقلووسائلالنقد

المشروعة.غروالمعاملاتالمنافساتدونوتحولبمستواهاترتفع.وغيرهاوالبلدية

الفنيةالخبرةوتنمية51كتابصئاعةترقيةعلىاًلعمل-12:الانجبةالتوصياتالحلقةاقرتمجتمعةالحقائقهذهضوءوفي

وتسويقه.ونشرهالكناببصناعةللمشتغلينبماالحطقةتوصيالعربالناشرينبينبالمرابطةيختعرفيما-اًولا

.والموزعوالئانئرالمولفبينللتعاملالعادلةالقواعدوضع-13:يما.ني

عليها.الدخلاءمنالئشرمهنةحماية-،1تكوبنعلىويساعديسعىالعربللنائنرينعاماتحادانشاء-ا

اناشرينواالعربالنانترينبينالصلاتتوطيدعلىالعمل-ا5ً/فيالبتاببرصناعةالمشنغلينيسجلالعربيةالبلادفيمحليةاتحادات

يتصللت!1الدوليةالمنطمات.وببنبينهـموكذاالاخرىالدولفيالمشتركةلمحةالمصارتباطبهلميةالمحالاتحاداتءه-إوترتبط،منهاكل

بنشاطهم.نشاطها.المشتركوالواجب

الناشرينين4مئازعاتمنيقومقدمالتسويةالتدخل-16-امدبنةمقرهـ"يكون،العامللاتحادمؤقتةتأسيسيةلجنةتأليف-ب

معهم.اننعاملينمنسواهموبينبينهماوببعضبعضهمللناشريناًتحادلقياماللازمةالاجراءاتجميعباتخاذوتضطلع،القاهرة

المادربئمصالحهمورعايةالناشرينحقوقحفظعلىالعمل-017جميعفيوالتوزيعالنشرعملياتفيالمشتغلينجميعهايضم،العرب

بينهم.الاجتماعيوالتكافلوالتعاونالزمالةروجوتنميةوالادبيةللبلاداهـنتطاعبقدرممثلةاللجنةهذهتكونانعلى،العربيةالبلاد

العربيالكتابدراساتبموضوعيختصفيما-ثائياالانجبةالسادةالحلقةوترثح.ونثرهالكناببانتاجتهتمالتيالعربية

يأتي:بماالحلقةتوصيودتورهالاتحادمشروحلوضعمؤقتةتأسيسيةلجنةليكونوااسما؟هم

بالانصالالعربيةالىروللجامعةالعامةالامانةتقومان-افيالعربيالكتاببصناعةبالمشتغلينالاتصالمع،الداخليونظامه

علىيقوم،(،العربيالكتابدراساتمعهد"لانشاءالعربيةبالحكومات:الاحرىالبلاد

وموضوعهنوعهصتمن،العربيبالكنابالخاصةالمباحتجمع:اًلمتحدةالعربيةالجمهوريةمن

لتقهم،وتصنيفهواسوافهواحتياجاتهوخاماتهبهاًلخاصةوالاحصاءاتمحمدالشد،مرادالمنعمعبدمحمودالسيد،محمدحسنالسيد

ئترقيةبذلكيتلقماكلفيالمرسميةللهيئاتاًللازمةالمثوراًتالسيد،المعلممحمدالسيد،حمدانشفيقمحمدالسيد،اًلزغبي

فيرسالتهاداءمنوتمكينهلهالابوابوقنجالعربيالكتابمستوى.الخاقجينجيبالسيد،انغضبانعادل

الانسانية.والحضارةاًلعريبةالثقافة:اًللبئانيةالجمهوريةمن
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1!زبيالؤءلىم!أفيا!ه!ماا!قماصلم

3:لم!**!ه،*،ل!***له"**"ل!،*"**"*ميب!رر،،ل!**ل!ك!،!ه"**"*م!*!ه*،مه،ل!!ه*كه!ه*،*!ه"،مه"**ح!لو*كلى!*"****ل!،له*ء39
بمر...الناتنعررهـأابئ

؟الكتابهذانشرفيصحيحةرسالةحق!الناشرونيلتزمهل:نتساءلانلنايحقالعربيالكتابحلقةانعقادبمناسبة

وترويجهالكت!ابنشروسائلفيتتداولانالعربيةالعواصمفيبمضالانقبلعقدتاًلتياًلادبيةالمؤتمراتعادةمنكان.لقد

:حبراا)حلقةهذهتوصيات.نظلالافئرجو،ورقعلىدبراكلهاالعريبة،ظلتالحكوماتجميعالىكعرةمقترحاتقدمتوقد،وتشجيعه4

:.الكنابعنالتحث،قبلالكتابناثريعننقحدثانحالكلعلى،هناواًلمهم..ورقعلى

نهفتنا:منالفرةهذهفينحتاجهااقيالحقيقةالنشررسالةيؤدونلاالنافنرينمنكثرااننقرراناطمئنانبكلونستطيع

،..الجديدةالعربية

منهضاكؤإن.جميعاوالذايةالوسيلةهياقيالرخيصةالتجارةدهـالةغبررسالةللنشريعرفونناشرينالىبحاجةاننا

الىجررةوتوارالإياممرومحلى.الارباحواضضمالمفانماكبريحققالذيالرواجراجتاذااًلارأيهمفيتصلحلابضاعهالكتابيجعلون

:ر،د.إ*ةقوؤ!،المواطنمستوىرفعفيويسهميعلمويثقفيماًلذيالقيالهتابينشرواانمنفبدلا:عليهاا؟تمئواالتيالرسالة تنعلب

اذإءنلمواو،الر!حيحقتىالذيالكنابألايتنمرونلانراهمهـنذلثبدلا،خصارةببعضيصاباو،نفقا.لهيردو،رل!،ذلك

:ادقاريءان)نجنجاهلوناويجهلونالنالئرينهؤ!ءوان.افسادفس!اداورذوريحملكانولو،للقاريءضررفيهانكاولو،قيمة

زراجحانوبضا.صالجحقيقيتوجهالىبحاجة،التقافة!ذهلتعميقوتع!!هاليدائيةثقافتهالىبالنطر،الهومالعربر!

الىيها(بحاجةنصنا!تيالجنسيةالثقافنهنقولولا)الجنسيةارةالافكبمنالفيضهذالنرىالكثيرةالمنرجماتاوالمؤلفات

:جارةا!ةاننجبر،4االرساهذهمعيتئافىلاالشريفةالتجارةعنصران.ولواءـ،اًلادرمةوهنقاهات،الفحلة...لا.و ..برءماعيها"لموصوعات

داسنها.فينماركأالتجارةواتخف،الحقيقيةانبرساتهالا/!ءنالنانتر.نخلىاذا،سئريفةغبرالميدانهذافينصبح

:،ال!-بريرئرومنهناكفكم.الاكبرالئاثرراسمالرأيناوهيفي،((الاء،نة))نسميهمايرعوننانترينالىبحاجةونحئ

معهم/تفقاذالمؤيفينيسرقمنهناكم3و،راًنجةكتبايقلدمنوكمهناكللضجاع،الورثةحقوق!مرضتمؤلفوهاءاتكتبنشرويعيد

ععنة،كمةلى ..بالناثريناجمالاالثقةفاقديوإجملاًلمؤلفين،بالخفيةالكمبةهذءاضماففيظبع...

:،الذياكراثمن.بعدالذيالكتابولاسيما،النشرلهمتاتىضونهكيف./فلا،حرمتهللكتابيرعونناشرانالىب!،جةونحئ

:ر،لاغلا!ر-مليئافيأتي،الاطلاقعلىتحقيقبلااو،دقيقتحقيقببلااًلكظهذهيئشرمنهئاكفان،التقببرموضعيوضعانينبغي

:حق!ااذا،اخصائننالىالقدلمةالكنصهذهتحققبرعهدوالانهمدعايةالدنبمايملأونالناث!رينهؤلاءانمنلالرغم،وارئئويهاتمم!
.............

متعلمين!شبهاونصففنعلميناخريناشخاصااوالعس!ماًلناث!رينهمكانواسانهممي

سلمعة:إقياقع،ملكماتعاملسلعةالكتابيعتبرونفلا،"واحرامقدسبمنللحرفمايرعونناثربنالىبحاجةونحن

:والا*متضةاؤء.الادمؤالموضعفيحميعاوالنالئروالمؤلفالكلمة))ورةوكات((تحعلبيعفيفروااذاوضمائرهمايديهمترتعنتىوانما،تماما

....

!ت-،المسؤولينمهاجمةفيننطلقانقبل،ونذكربهالعترف/ببعيانبل،ذتجاهـ"،،انشي!ايجديرنالاوآفاتعيوبهدهاًن!د

:الا-يررإم،موضعالكنابهذانضععلىانثبمءقبلكلنحرصيجبان.الثتابوجهفيعقباتمنويفيمونعراملمنيضعونلماوهناك

أفى/نالتينالىء"عنهنصرفوان،والتجارالمزورينمننحميههـتزؤجمنوانوالمالادعياءطر)قهمننبعدوان،والابتذالالاحتقارنجنبهوان

إصةقي-!منالناشرينفيثمةلميسانيعنيلاكلههذااننجر.الحياةهذهدييمت!ونهاخرشيئايجدوالملانهمالئشرالىيل!ون

:ءة"و"ور*.ق،ووعثقافةالعربيالمواطنيزيدالذيالقيم.ةهـإ-.الكتابعاتة،1ءلىاخذتللنشردورفهناك،رسالةالكتابنشربان

تذالارمنإةي!محترمثقافيبمستوىيخنمتعونلانهم،)اتتسرسالةيعونهولاءانواعتقادي.والخلقيالغنيحسهويرفعلملحياة

ا،*ادات./شتروان،نطاصانوواحمناحقنامنكان،هذاًاحلءن.للالر،راخرةاواولىوسلةوا.نخادهاًلحرف..وس..ا ........لحعيرلكلمه

:.،مانفاً!دلاءاهم!ةمنءنقللاالادلاءنتاجنشرفى!اناًهميته،وفتقفامتعلماالنافترلكونانالعرسةاللادفيالنا!ثرين
...........

قبل:إبئءلىا)خاتسولكنالنشرولئركاتالتوريعودورمنالحكومات،مطلوبةب4اومرالكتابتداولتيسوسائلىرراسةفانوبعدبر

:((*داب)).لمىذوليهاتهمواعيننانترينيكونوابانيبداواان،شيءكل

كه!درعهي،"،مي،،"-*-،،*،**لمهي"*،"*،كليصي***،،*،،**كلي*"*،****"**?****ءبر**ء*?ء***ءبر*****ك!

مكنبةوتعيين،القوانينهذهاصدارعلىالقانونيللايداعالمنظمةفيالببليوءرافيبالتنظيميتصلمالدرالسةنموةبعقد-2

دوريةنشرةوتصدر،القانونهذابموجبالكتبتتلقىبهاقوعية.العربيالعالم

بها.أودعتاتيبالمطبوعاتالاق!ثهعلى)سنويةتنشبقعلىالممربيةالدوللجامعةالعامةالامانةتعملان-3

جائزتينالعرب!يةالدوللجامعةالعامةالامانةتخصصاًن-7وعقدلمفةالمختالمجالاتفيالعربيةالبلادبينالببليوغرافيالتعاون

.والادابالعلومفيالعريبةباللغةكتابينلاحسئتويتين.التعاونبهذاالمنعلقةالموضوعاتلدراسةالحلقات

سنويةجائزةألعربيةالصرللجامعةالعامةالامانةتخصميان-8فيالمكتبيينتدريبعلىالعربيةالدولحكوماتتعملان-أ

.الاخراجفيعربيكنابلاجملايفاداوالدراسيةالحلقاتبتنظيمسواءالبيليوغرافيالعملميدان

-والعمالالفنيينمنالكافيالعددنجنوعترالعنايةوجوب-9بةاًلمبعوث

منهمللمشتغلينالمهنيللتدريبمراكزوانشاء،الكنببطباعةالمشتغلينالمملوماتالببليوغرافيةعلىاستيفاءاًلعربالئاشرونيعملان-5

الانتاجولتحسينباستمرارالمتزايدةالحاجاتلس!دوذلك،بالفعلالمختصين.اساتدرتقررهلماوفقامنشوركناببكلالعنوانصغحةفي

تكاليغه.وخفضالقوانينبعدتصدرئمالتيالعربيةالدولحكوماتتعملان-6
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1!سضدالوطررفيفىلم!،االنهمقماكل

الورىانواعجميعباعفاءالمعنةالدولحكوطتمطالبة-4واًلقارىءالكتاببينبالصلةيختصفيما-ثالثا

تخفيضعلىعملا،الجمركيةالرسوممنالكتبطباعةفيالمستخدم:يأقابماالحلقةتوصي

ممكن.حداقصىالىالعربيالكتاباسعارةالفكر)المتطلباتالعربوالناثرونالمؤلفونيراعيان-ا

والحبركالورقالطياعةخاماتاسترادبتسهيلالمطالبة-5اختيارعئرالعربيالعالممفيالثقانجةالمستوياتلمختلفواًلمحضاريه

وذلك،اللازمةالعملاتوتدبر،غيارهاوقطعومواثطالطباعةلات2و.يئشرونهاالتيالمواضيع

وتقدمها.الصئاعةهذهلاستمرءروالمهيئاتوالاداراتوالتعليماللتربيةوزاراتتشجعان-2

الدراسيةالمراحلمختلففيالطلابالعربيالعالىمفيالتعليمية

الوعيوتنميةالقرلءةعادةوتاصيلالمطالعةعلىالفعالهالوسائلبجميع

اثلةفض!حةفيتزوإدوالاستمراروالاذاعةالمدادسفيبالمسابقاتوذلك،القرائي

!....للطلابالنفعذاتالكنبمنيجدمابكلالمدرسيةالمكنبات

اًلتالية:حاءتنايطلابهمالعربيةالتعليممعاهدفيالمربونيشجعان-3

ءيرالمقردة.الكتبمندراستهمموادفيبالممارفالزودعلىوتلاميغهم

تفاصيله،اًستعادةونحاول،لهمعئىلاسخيفاحلمانرىعئدمافيالعامةالمكتباتانشاءفيالمربيةالحكوماتتتوسعان-(

خدعتئاوكيف،حقائقصورةفيالاخيلةتلكلئاتراءت!كيفنعحب.منهاالكتباستعارةوتشرانننقلةوالمكتناتوالاحياءوالقرىالمدئ

الغيومفوقوسير..مساميربلاوصليب،ورقبلاكناب:الاكذوبة.منزليةمكتباتاًيجادعلىوالامهاتالاباءيعملان-ع

الخ..ولهاتشمعمنوعطام،العقلحدودفوقوقفزات،"لارضوتحتلننعرإفدورابئزاوير"مواًلمجلاتالصحفاصحاب،مردانس6

المنطقيالتفكيروبينبيننافاصلااًلنوميضععندمانصدقهااًكاذيب.ونقدهاالجديدةبالكتب

..السليموالمجلاتالصحفواصحابالصحافةنقاباتتعملان-7

...ولكنكل-نيضودىمايكونانعلىوالسينماوالتلفزيونالاذاعةوادارات

ويطرحونباشمراًريحلموناًشخاعىهناك،اليقظةعالمفيخىووساز-لاًلكتاببينالضروريللتعاونتحقيقا،دمزياالاعلاناجور

:الكلامهذالنقرا..جانباالعقل.الاعلام

فمىالوهنيترامى،أشقرل!عرذوعلقمهـدكيهفوقالرصيف"للكظباجنحةمعارضواجميعكلالعربيةالبلارتحصصان-8

"المسدإءفيوتمجهيهاالصب!ح!ىتموتكلىببضاكل،الزنودالصواصمفيلهومتنقلةدوريةمعادضالناتنرونيقيموانالعرببم

ثدييه"مرمعهـلقوانتظهار،مماميربلاصليب".العربية

لانبهف"طفلكمثانةلسهـانالفلهقذرمولود"والموزفيوالناشرينالمؤلفينبينالعلاقةتنظيمعلىالعمل-9

والقلقالطزمتعانيمتادبمثق!لنسان!نتالكلامهذافهمتاذامخقلففيالثلاثةالاطرافبينالارباحلتوزيععادلةنسبوتحديد

خليصشاعرفأتتالكلامهذاكبتواذا،والانفعالالتوتروتعينىالحداىاللجم!ورالبيع2اسعارتخفيضمرأعاةمع،الكتبانوهع

...سواـكدوئاًلجاهلأنت،ظنتوالا..كبيرواديب.الممكن

المجددالشاعرهؤلاءومن...مايفهمونوهذاالبعضيفكرهكذابجانبالثمنزهيدةشعنيةطبعاتنشرعلىالحرص-.1

جريدةفيالادبيةالصفحةعنالمسؤولالحاجالسيالكبيروالاديبا!ناءفياًلقراءجماهرعلىتيسراذلكامكنكلمااًلظصةاًلطنصت

.."النهار".الكتب

بضعةجلس،صاخبةضحكجلسةفي:الحكايةلهذءولتنصتفيالعوا!مالعربيللكتابسنويةاسواىاقامةعلىالعمل-اًا

فقال"مرسلةحديثمة"قصيدةينظمانلاحدهموعن،يمرحونامدقاءفيهاوتأح،والئاثرونأالحكوماتاقاننهاعلىتتعاون،المربيةوالمدن

التصالمتعددة،القصائدغرارعلى،محتوىولامعنىبلاءباراتبضع.الممكنةاًلاثمانبأرخصلعروضةاالكتبلتوزإءالفرص

بضعفاضاف،دقاءالاصاحدمعهوتجاوب،والمجلاتالصحفتنننرهاوالتوز،-عالئشردوربيدالمعربيةالحكوماتتأخذان-12

وبفسع،هنامنطنانةعباراتبضع..وهكذا،اخرىعباداتبالنسبةواجبهااداءفيللاستمراراللازءةوالمساعداتالاعاناتوترصد

الشعريةالملحمةقلبل،القصيدةوولدت..هئاكمنرنانةعباراًت.العربيللكتاب

"للنهار"أرسلتالتي"البافيةوالبطولة...السقوط"المسماةالاقتصاديةبالمصعوباتيختصنجبما-رابعا

القصيدنةارفقتوقد،"سعدونسابر"هومستعاراسمنجنوقيع:يأتيبماالحلقة.نوصي

دمشقمنشابالقصيدةهذهكاتبان،فيهاجاءقصيرةبرسالةانشاءبدراسةالعربيةالدوللجامعةالعامةالامانةتقومان-ا

باكورةهي"للئهاد"قصيدةفأرسليبروتفيوجودهفرصةاستغلرصببدهتكوينفيتسهم،المعربيألكتاب.نداوللتيسرصندوق

...اًلادبياناجهكوبوناتغرارعلىعربيةقسائملامداراًلمعنيةالعربيةالبلادالنقدي

نشاطاتهمالىالاصدقاءوانصرفوالضحكالمرحجلسةواذتهتحينالعربيالكتابلتجارةخاصةكعملةاًستخدامهامع،اليونسكو

وفي6191-8-27فياًلواقعالاحديومففي،المفاجأةفكانتالجدية.تداولهحربةدونالنقدقيود.نحول

ألنهارصفحةرأسفي،النكتة-القصيدةنشرت7887رفمالنهارعدددالبر!اجوربتخفيضالعربيةالدولحكوماتتقومان-2

هي:كبيرةمقاطعالىاربعةمقسمةوهيالاسودوبالبنط*دبيةتيسيرا،العربيللكتاببالنسمبةوالجويوالبحريالبريوالنقل

الفوف-1.لتكاليفهوخفضالتداوله

الئسهـر-2الكتبعلىالمختلفةوالجمركيةالبلديةالرسومالغاء-3

الموت-3تصديرهااجراءاتوتسهيل،العربيةالبلادبينوالمستوردةالمصدرة

الفتم؟-.واسترأ!عا
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1!بميىاقىءتا!ما-فىمفيا!ماكل
ا---ولك!نالقصيدةهذه"الحاجأنسي"ينشرانعجيبأليس

لحيىآ-،بر+صتل!!؟خالرصجبرعرإوادعلماوالشمرمنالنوعهذااعتأدوا"النهارقراءاناًدعجيب

"01س..اقراواوالذيناللعبةالىمنهماحديتنبهفلمالقصائدمنالنوععن/هذا

الجنوببىآأيم:"آلخوف"مقطعفيالابيأتهذ.

ظثلفاًنا

..الاق!ب!سوبةربيعتثحتاقأجراسذاتأفص،صيفلالفوطواًهـحزينالفوت

محمدالدينمحييالادابلمراسل.ثدييهمنمعلق،انتظار،مساميربلاصليب،الأوضيألوله

،،.،خمائفطأنا

مقلوبصرط!ألخوف...ص!فرأءحجارةكأكوابنرلقلانعينا.

قلبمنكيةالرجبدات،اًلاخيرةالاشتراكيةالقراراتاعل!نتمنذ

ظنهاوفي،وشتامةدذلةلالسنةوتطقطق،سامةر؟وساترفععفنهاما?الح،صحراءرماده،الصليبقواأحرهم،خبوبلاسوبلالاله
......خمائعينليوفهميهزونبحارالف

طمافإهزبانكفيل،القراراتهذهفيالشعكوكاثارةمجردان..الكادحا!تمستنقعفيتعدوانساقاه

و؟ل!ون"ارررلةمندناويحقق،4ت!جمنالارضورزلمخل،اًلالثراكي..هنها!،انهمالسورحدقتيأم!ام+لهرب،ألجبان"اخببل"يا

اهـةالجمهذهباماليدفعمما،الحكومةوبينالمثمببينالثقةيفسدأي!،قناعكهات..تصلولمسقطتبرتقا.لة،اودثبح!الموذ!

رزببئانىيت،ارخاطيءظنهافيالرجعيةاىبيد..ابعادهااقصىالىسحقا!خنغسة!ابةذبا..وحسرةقيءكطوفانلزجةحيلتك:الجنين

بر--ل،الةراراتهدءتنفيدفيمصل!تالشعبا!هو،هاماواًحدا..آبسماءلونفيعنكبوتلرأس

وط!ءها،مبةالرجبكلامواداويتشكلويتحددب"اليرتبطوجودءاىميهناءرص!يفاكتفاه:يولدلماالهالىالطمأنيبةايتهاثعتماقين

..الهواءفينفخكعدوقطالضو..ذطلارملوشاطىء..قلوعبلامدينة..مهجورة

بانإمتقدانالا،الاكاذيبلهذهالمراقبلا/شنطيع،الواقعوفيجدلتعروزألفصمتهلفيتمو4خواؤغانجاتق!ناديله،تحبينالذي

الدلائل"تبشر"فهكدا،وذكا،هاوادراكهاعقلهافقدتقدالطغمةهذه،.آهىفيالمتقبل

ة"ل،فيبزرذلكمنواوسعاعمقاًلمث!كلةاننجبر..الامراهذااًلاولىب!ا!اورافرقايجدوالمالايإتهذءقرأواالذيناناقول

الج!الارةلىمالكابةبكونانلاإرضىالعربيالشعبانحقاالمرجعيةتظن..اررهرىالجفيا!برريداديماءمنوءيرهالحاجانسيابياتوببن

ررء*ـب11انالرجعيةتظن!ل؟استةالالىشةمذاجيراعليهااشتغلانهاهدررانهأم؟تنرهاقبلالقصبدةالعاصأانسيفهمهلولكن

ودما*.الادمامتصتالت!الثركاتتؤممانيرفضسوفالعرجمطلاروفطفلدثارة"المرورةصلآوالعباراتوالابهامالغموضقعتمدكقصلالدء

عاؤلانساى./فكرهـل؟أروالعماوالقصورالدوروابت!تالمستهلكين"خصيانعشرةيتوقهيابشعا"و

المنطق؟4!راوبعد

الشعبسندوتطلبتريدهذاألمحتضرندائهافيالرجعيةكانتاذاواحم-د،السيابشاكربدرشعرنحترمانهذابعدعجيباليس

نااختارتفلم،لمندائهايستجيبانلهوتريد،دعواهافيالعربيشخصمننضحثوانوغيرهمالصبورعبدوصلاجحجازيالمعطيعبد

فالشعب؟المغلوطةالوسيلةهذهاختارتلم.؟منهاينفرهبمنطقتخاطبه:"الموت"مقطعفي*بياتهذهبنشرلنفسهسمبت

فيلهماقدمخبرهيآلاشتراكيةالقراراتهذءانيعرفالعربي-النال!ة"الحهـقوليابحارالخوفانت،منكاخالدلا!الالهايها

واكصعب،ء!رفياًلعريبةالثورةحققتهاالتيالانتصاراتسلسلةوث-حاو،51-!أتايلحاحد،الثمسيكارع..باللالمنخوركصدوك

المنتاكلوكل،الجهلومشاكل،الر!بةالفقرمشاكلانيعرفالمعربي..خصيانعثرةيتوقه

-ؤوفءها،اءاةساالنطامإهـرسها،تابىوخهطبلمةمنهاعالىاك4ات،ى!حرراتتر!اك،تيكبجمرحدق.،.منكأخهـافلا

رئيرا!-*د،والقادما-اضراالجيليكوناناجلمنو)عمل،5اءتبار!؟ء!قي،ا؟!!وير!سب!اؤب..أكأ،زكم!لموقوإلتجدارامخلوك!

4دتلمموالرجعية،دلكيعلمالعربيالشعب..الماضببةاًلاجيالءن..اقنلني؟يىطيعالذيمنولكن.،.اليهمايحدقمنتخفيانلاعيناك

!فيساندهااىمنهتطلباد!فلمادا..الشعببقيةيعلمءمااكثر،التاناءوانت،ورانياركضلن،ولهاثشمعمنغ!م!وقأش

؟ا.سضهامصلرتليستامور!ر!زرلودص،و.4با!فمولود،نحناوالحقيقة..الألحقيقةاووانا

العربي،الشعبيخراخرسندالىفوجهالرجعيةاناذنلابد.تكفلاطفلكمئانهلس!انالف

الاشتراكيةالقراراتوصد،العربيالشعبوصدالنظامضداًخرةد

احديدعواخرسند..البلادتحققهااقيالعظيمةالنهضةهذهوضدف!!رريمضقخطشزصضرة،لايق!قدر!الاطفال

القاسيةالظروفهدءفيبكتبان،صوتهاعندومااعلنواالذينالكتاب.زهردونوبرتقالا

"لةرض""تتدخل"ان"الكبرىالدول"على؟ن،نع!ااقيلناتربملن،عظبهاتعصرالدمس!لمحة:أقفانا،انتقف

فيهابما"العربيةالدول"-على-(فيهـصراني""اتحاد"!رجع

اقامةالىالدإنرجالبعضيدعوسئد،"إ!إ".."اسرائيل"..افكخزا!"ماالطورةوصطري...صهدريتمترسرلة

الاشتراكيةالىالدعوةهذءمع!يتعارةالاسلاميالدينانعلى،نملدمموى...

!!كلوسند،"درجاتبعضفوقبعضهموجعلنا":يذكرالقرآنلانهـوبسيطلسببعرضتمما.نامةثقةفيوانا،ال!لامهذااًقول

الكتابعلىنغسهاالسلطاتاستعداءالىالدينرجالمنالاخرالبعضفيهانظمتالتيالمرججلسةضمتهـمالذينهؤلاءاحدشخصياانااًني

الظروفتخلقهاالتي،اًلجديدظالحياةفيالمراةبحقيطالبونةلذينإهالقصيد!هده

جريدةتملكفئةمنبعضايدعوسند،المتطورللمجتمعالجديدةريادةمعن
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1!سز!طالؤطررممفى!هما.فياالمخثطكل

ارتباطاهنادانيظنالقبط!والبعض،كذلكالمسلمينبمضبهايقتنع1القراراتهذهعلىتنرتباًلتيالئتائعاهميةمنالتقليلالى"خضراء"

القر-اداتبينالبمضهذايربطاذلكوعلى،القوميةوبينالاسلامبينمنذيقيمانوخيالتهبخيلهمستعداوابدادائماكانسند،الخطيرة

كونهموبين-العربيةبالقوءيةالم؟منة-الثودةحكومةتصررهاالتيمصال!4لهتحةقلانها،عنهاراضيايكونحكومة،اًلثورةبداًية

لاتعبرالىدولةانظنيمهي،ذلكونببجة،يزعمونكما"عربغير"مشفزةخارجيةجبهةالحقيقةفيهوسئد،والسياسيةاًلاقتصادية

الجنسيةاًعتقاداتهممن"غسلهم"تريدوانها،القرارأتبهذهعنهملحمايةالتدخلالسمهمنطقالتفرض،الداخليالاعتراضالوانلاقل

..والدينية..!رقليات

قبولايلقىالاسوشييت.مراسلنمنبهالذيالهراءانواًلواقعحمايرةبدعوىباطشةاجنبيةقواتمصرارضهبطتالمر(تمنكم

الجنوبيالاقليمفيفالافباط..تماطقياساسعلى،الجماعةهذهعند؟الاقليات

ذا..ثريةطبقةببسواالافلعلىاو،فهالرأسماليةالطبقةا
غاليتمكانتوان،جميعاالطبقاتفيالقيلبعددهمببسوثتركونعظصربراسطةالداخلمنالطائفيةالنعرةاًثيرتالمرأتمنكم

".2:ا"نسبةفيهاويشكاون،الصنجرةادبورجوافي،قىفيصنةتواءيثبت؟نوالاستغلالللاحتلالالسماحيتسنىلكي،ماجورة

القراداتهذه.نصيبالاسوثييتهـ،مراسلبمنطق،اـذنفكيفتقريباوحبهالوديعالشعبهذاطيبةاستغلالاسيءالمراتمنكمأمصرفي

الحقيقةأعلىتحنماذلكايى.؟حزءاظلاثبنو!طيء،وأ!راحزءاب!تهمشحوناكلهالتاريماليس1ذلكحثالمراتمنكم؟دلامن

.............01وانتهت،المالطيبناحدضربمكاريابانمرةبداتاقى،الحوادث

يعرلنعهفيالدلمهدالمعميوحي!جئاذيمبمب!بعضىل!جبم،اكمابم!بالبغفمالكنهواًالقببمةاـلنظربةهذهتريدومكدا؟البلادالىالانكليزبماالجيشىبدخول

المميحيينارضاء.بطبخونث!بان!الافاو/لواذاعوا،المسلمنعلى،ةشونفذسا!طاحدفيكب،اضىسةالخاطئةنظرع!وجهةلتمارستعودان

..لم.مالخسارةاصابتهاالتيالوحيدةالفذةانقائلا"برسالاسو!ثبييتد"

بة........؟.."!"و؟كلولهمهذهوان"!!))"الاقباط"هم،الاحيرةالاشتراكيةالقراراتبعد

غلىبحلمولعصشىطحابر.نعساساعم!خلكنعرسمرئفمةوبعععبيتهيماىائماصبمالقوي،ا)ـ،،مةالمناصعبمنالمسيحيبنكنسالى،اًولابهاقصدقدالقرارات

الشعبانوالواقع.عفائمدإاعنهمالمختلفينالناسمنواسعةمجموعة..البلادفيوهلمتجاديةالماليةالادارةخيوطجمعومن

"مختلفوناشخأص"انهمعلىالاقباطالىجدياينطر"!لمالمسلمالعربي"،استخدمتماكثراطائفيةاثارةالىتدعو،بالنعىوالعبارة

بالكلامتلقيالتيالقوالةالالسنةبعضمصدرها،هذءالنظرووجهةبالحص-نمدلكلمةكانتالطائفتينبيناًلفرفةلان،الماضيفيونجحت

..الاحيانمنكثيرفينحايةولغير،احيانالغايةمنالمسيحهةانقذوا:هي،الباطنيشهـلهافيوالدعوة،الاشتعماري

بتصوركما-قسمينالىمنفماالمصكبكانالشعب52ثورةقبلمصالحهافقدتالتيالاوروبيةللمول،بذلكويتسسإ!المسلمينبراثن

العظمى،الغالسة:-اًلتوضحلمحردتصورهمفيونحاريهم،الاق!اظتضربوا!الجيوشتجيشاى،العربيةالبلادفيوالاقتصاديةالتجارية

.............اًلمسيحيالمدينحمايةهوالازليشعادهايكونوان،فقدتهمالاستعادة

الامليهالحصىو،العازيالعربيالجشىيفلبها،"لاجناسمنخليصوهم،التجمعؤطبلان،الماضيفيناجحة،للتدخلاليدمموةهذ.كانت

معنجحصنونالوالعانظرالفرلمرب!هق!تعومحتلعىنجمبب!في،منس!وين"لا!غلىولص!ع!دالنظروجهةي!قصكان-العربيةالقومية*نوهو-التركيزمحوراو

.............ليسوا،اليوماقباظانغير..الامةانقسامالىللدعوة،المناقضة

فانهملمحنل!مختلمفونلكفعلاسامنسهحيتئعيثسهامعدقبادط)هئالثينحالههذئعزلةختلإلني،المصريةبالقوببةاًلالايومنونحد0كراانبرغم،الامسكأقباظ

حالةلهـ"خلمقتوقد،والشراسة،والبداًوة،والتعصب*خلافى،القديمالفرعوليالمتاريحالى"انتسابهم"هوذلكعلىالوجدودليلهم

بينوا&لاذة،للطهارةخاصاوفهما،للسلوكؤواًعد،او!إصاًلعزلهالىراعفهممصراقباظبانتقولاقيالثابتةغيرالدعاوكبابعضثم

..شائبةايةالعريقجنس!ميشبلمالذين،الاصلاء
القي!مهذهوكل.بةوللوعا*،لاكلمةحاساوادداكا،والمرأةالرجل

مسالةوينقض...اشواقهالبدائيالمجتمعبهايتممالتيالقبليةهامارتالتي"التنظيفاستراتيجية"وبعد،الاسلاميالفتحفمئذ

صعصرفييعيشونممن،المسلمينمنبعضاان،هذ.السطحيةالاخنلاف-الغافيبةالجيوشكلوتمارسها-الاولىايامهافي،الاسلاميةالادارة

حياةنفس.بمارسونلانهم،ايضا"مختلفين)ءيبدون،الاعلى!رالافليةمايؤرفىيحدثانبرون،الاسلامجنبحياـيىاًلدينعاش

..والثكل،السطححيثمنمختلفين..والانغلاىالعزلةانفسهمالاقباطوجودهوذلكعلىدليلوابهر،اعتقادهافيالمسيحية

صعبدفياعتزلواالذينالاق!اطان،اًلضانلاحظانلدولالصرلةالطبيبمكانانما..لاسلاميللفتحجميعامصردانتانبعد

.............بهذاجميعامصرتصبغانوالتوسعالاستقرارلدينهاتريدمتوسعة

على،العاهرهالىالادمالالعيشبهمارادحينصمموا،لاعلىمصرانطيبياكان؟اـ؟ماا!جزيرةقلبمنممهاحمتالذيالموحدالملون

اـسلامي""غزوضد،عنهمالدفأعليسهل،يسكنواـمتجاورينانارر!ضمايزعمه!-اكاناذا،فمنالىكلهالمصريالشعبيتحول

منطقةفييتحصنواانفاختاروا،"إ!"..سنة..13منذمتوقع.؟الدوائربالمسيحيينيتربصالاسلامان

بنفستفكر،"كأقلية"انهمأي.."شبرا"اسمها،القاهرةشمالىارر!روجهةيثبت،والحديثالقديمالتاريخعلىسريعةنظرةاًن

وضعى!انغير،العالمبلدانكافةفي*قلياتبهتف!الذيالمنطقالقد-مة،الاسلاميةالجيوشوان..سماحةديناًلاسلامانفي،هده

اخلاقاالاخرىالبلادفيالاقلياتوضععنيختلف،الحنوبيالاقليمفيو!!في...اررا!ةالاخرىالاءتقاداتضدعصبيةالجيوشاقلكانت

وعم!قا.شديدا
تلالالاصلان،ديار.منباكملهشعبطردلقد:فسطينمسالةلنامثلا

اضطرتها،مختلفة"اجناس"عنعبارة،البلادتلكفيالاقليةفيالمسلمينلوجودلايامنون،المتعصبينالمسيحيينوبعض،والاستعمار

والتعيشللعمل-بجنسياتهمالاحتفاظمع-ا!اجرةالىالعيشظروف...المقسعةاـلمسيحية*رض

الارجنتينفيمثلاكاللبنانيين،البلدابناءعنكليااًختلافايختلفونوهملمكما،اًلعربيةالقوميةبفكرةبمديقتئعوالملا،قب!اطبعض
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لمخضيى1الؤطررميفى!ما-فىالمخظعل!ا

..اكأر"يعرلىا)اصبح،لانهيعيشكانمماباقوىيعيشاًنيسننطيعجئسيته،جمودونعنتخلىقدبعضهمانمنبالرغمفانهم..والبرازيل

يشتركفيمايشاركعربياالنوبييظل،اللغويالاختلافهذابرغم"الىالداثقالحنينبهذايشعرونلانهـم،والاخرىالفينةبيناوطناالى

مركثبر.ءنالقشريةالعزلةهذهتبعدءلم،خصائصمنالعربفيهفياوطانهمانهم..اسفارهموبعدت،غيابهمكلدةطالتمهما،اوطانهم

..لهاحصرلاقوميةمئاسبإتفييبدير4الذيالتعاطفانتماء،مخنلفةعواطف،مختلفلسان،مختلفةقومية:الجديدة

.ء..معيلميعيشونانهمالاالبلدبأهليشركهمولا..مختلف

يملكهالعرلبة،كمالوحركةمعلعرلهذطفالإقلعمامانهلكعرليالمسلمطقبطيلقعطيإدي!وىانهـمبرعم،عربلانهم،اقببةليسو!فانهماًلاقباطاًما

.....!....امتداداكانت،العربيالفتجإبرحدوواانقبلخى،فالمنطقة،بالمسيحية

متطوعنفلسطشحر!فييرتركونالاماظاخواننامنكثبراراهخاقد....

.ء.بةا............وسبلهوإوحد،الدماءميهويدفق،يصوعهقطبالىمحتاجا،واحدا

درساصدتطوعوالهمدرحهاًلىالحماسة!دهدعضهـموللضت،اًشداء.

..31001بةء..،تفعلهاناخرىع!قي!دةلايإمهنماكان،الاسلامفعلوقد..وغإياته

لسحريرتطوعو.منصمنسماءهمومدموا،الجزالرتحربر"فيلنزحرتالى-!عليهإطلقوما..واصحةنجرمشاركةمن،قطباتخلقاًنأي

..ر.كانانما،المسببحيينلانخقادات"كنسا"يهنللم،العربي"الغزو"

المسملمينبينالقائهمالانفصاممننوعهناككان،52ثورةقبل.ومتعاطفوء؟فارفممتدواحد،لوطنعصبياوليس،تاريخيماتؤجدا

كحاماينللوإء،الاقياط-وبين،العردبالجشىرفلبه،خلي!"كجشي"فالقبطي،ومعريةمنتكسةمواملرفعلاشلاءتمزقتلدولةقومياتوحيدا

العلاقةهذه:الدينهوللاختلملأ!ال!قبقيالاساسكوكانالفرعونياللذ""))رخكلمونالاقباطباناقائلةاوالدعوى،العربيةيتكلملانهعربي

رو-ننوعالىهناتتحول،والخالقالانسانبينالشخصبيةالمعميقةعلىاًلدعوى،هبونالاشندلألثم،الصعيدقرىبعضفيالمحضةالقبطية

:ؤ،لمممامقرونمنذوالداخليبالخارجالحصنثيرقي"اًلاختلافادراك"مناءابتالنوبةابثاءليمضوجودينقضها،لهممختلفة"قومية"

والقبطب.ا!ربيةالجزيرةمنالغزاة"جنس"يتبعلانه،عربيرضكلمون،اًلسودانشمالي"ادندان"بادةتى،الاعلىالصعيد

وقوميةوافةحضارةانشأالذياًلفرعونن"الجنس"سليللاله،مصريذلك،رغم4وشيءاًلعربيةباللغةيربطهاولا،مخنلفيننوببتين"لقنين"

خاصة.أي،علميتهبعضهنايفقد،الهلميالقومية"مانيفيسفو"انبرغم

عيالولالبثبداحننى،عليهماهوعلىجامداالوضعوظلخاصقى،ونقاليد،خاصةوموروثات،خاصة"لغة"للنوبيبنانبرغم

قليلا،قليلايقتنعمصرفيالشعبوب!دا،العرلهالقوميةلفكرةالمنظمولتوضيمح،"الوجودفوة"ث"ن،الممربيةبالظومببةمرتبطونازهمالا

ناطالما،حديثفنطقفييفهرواانعليهـماستحالفقدالاقباطاماجدا،متأخرتان،النوبيتيناًللغتينان:اقول،الغامضةالعبارةهذه

..قائمالقديم"اًلوضع)ءناقصانان!ماحببثومن.إهتبانولا،منطوقتانلغتاناذ،ماحيثمن

........لا..ا.00احب،تهلةلضتبعا-بتمه!،بلدتهفيالقاطنفالنوبي.دوجةابعدالى
اله!يابىاليهالصيمهمهاربالحارجمنسسود"لعديموالوضع)........

حملاتبراسطهومسنود،الالوشييتدمراسلامثالمنمخرفونيهسهاالئوبياما.عواًئ!بدون4لمننجهد3ا-والمساحةاًلعمىحيتمن

إ*كأبئالانكليزرةوالامرالجرائدفيالعاببةالصهيوليةبهاتقومالتيالتشهيرالمحدودةبلغتهيرتمسكاىلا)ستطيعقاله،للتعيشالقاهرةاًلىي!زحالذي

ر؟و-هم،يرسنالذينالمععبين"لمجهلاءالاقباط!ضمنمشودو5.،وم،بعديوط!هالىتدخلالتيالعربيةالكلماتمنكثيراويستغدم

..اخرهالى..و..انسراكلهمتخيطاًلدولةلانظناهيالقاهـريةفالحياة-يغنيهاانهاًعتقادهحيثمن،محوهافيفيسهم

...+ء.ا0800000بة..ا.لى:ةوبعد..!للقا!اًلىوسيلتهوبلنسبة،اليهبالئسبةمعظرةجاة

السبمقةبوب!يص!ةلزبهانهايموالخامةصمحعىملاس!حصيه،انلنالدينلىهولههمروعابةى،ذكرىمجردك!ا!!4هكح!4علاماله"تصبح،نحوهااو
لاندخل

المشتركة،اًللغةواعتبارات،المشتركالوجوداعتبارات،ابدافيهاوهكذا..للتفاهموسيلتهوتصبج،العربيةباللغةالتكلميبدأحين

..الاخرلىالعلميةوالاءتبارات

"لايينمناتحولهيجمع،القوميةهو،واحداقطبا،الانهنااًن:حديثاص!ر

..الاعتقاداتوكافةالاخرىالدياناتوكافة،والاقباظالمسلمينمن

الالستعمادوبينبينناكثيرةمعاركفيكعربانتصرناقدكناواذا

نخطمنممعتطيعا،!ك!قباقلبومممئلين"مبميتخغيكعرحياناا،بينصعلبيث!م!هلا2هـل!لم

،السمومناقئيمنقليلةفئةبيننايئشرهاالتياجديدةاالدعوىهذه

التيالعظيمةالاشتراكيةالتورةهذهعلىالحاقدينومن،الجهلةومن

..والحريةوالعدالةالخيرتحققانتريدديواناصث

مثلالىينساقون،التقليدية"جمدتهم"الذينمنبعضاهئاكان

معدفهمونئمينسبفدهؤهاميختلإدهمهذاًلم!م!امركةنافيموخطوفعهذلحملالحملاتالكييرالعرجم!للشاعر

ترا.عماتعبرمخلصةفئةمجردانهمالىيريردونهااربحملااتلمخاضبلاًلعيسىسليمار

الصوتذلككانوقد،انفاسهاالانتلففالرجعيةانوالحقيقة

...الحاقدةاللئيمةرئتهامنزفرةاخرهو،اًلمرتعشاللاهث.*دابدارمنشمورات

محمدالدينميحييالقاهرة
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ا61!التاسعةالسنة(اثنوبر)الاولتشريرن-5!نر"لعلد

كبديدالئتاج!.ع!الىدائمعالدءشراا!ةومبةوسيلدحةمقالديمقراطية
.000000000000000000001العربية

الهتداوىخلعل.........."المه!حريالنثر".4"صهعلادرستالدكتورا:روايةمنفمل

.........000000000000001والحياةالكتاب

خضرمصطفى........"الثوريوالعربيالثوري41

الادابمنالماضيالعددقرئت
كبما9الزنراالرحمنعبدا(الجزائريالشعرراـئداـلعيد)،محمد5؟

الحسنابو-معيد...............بة"وطيب"لهب6(تنرارهاللطيفعبد.................عالابحاث.1

ؤو!روابعمر............)قصيدة(لبحراواًنا64ياحاوايرلميااً....................لقصائدا11

اةالمساانعاماًلدكتورة............)قصة(ضائعةامفة48ادر،!رمطرجيعا!!ة..........ء.........القصص12

احمدؤ"وح.........)قصيدة(.خصراءكلماتا2ً

منا.ورهد

خبراللهاسعد......بالاخلاصعليهحكمشاعر،1

تاىعدالااالاغلاط!فيارخاطئةاًلا-تضتاجات62شعان3علي..............)قصيدة(اًلثهنبح15

.....000000000000000000001الشائعة

ديربادوكمالاا(الزوءون".مقالصل64هـهـ.*لاسة3الدا:زأتكماللديرانددال!ة17
..ور000.001-......."يقالطرانشود،"

0000000000001"ا!تكنيكومسكلة

وفكوربؤاد.برم.قا!إ

!-*ب!"ب!-!ين.ا"رو."".الىاد!ة"منمقالصل66ابع:دمحمالأترجورة...افك.الخلقفيبالصورالتفببر91

ف.إوساحلحالل"احسب................يحلتجراهذا167ود!.:و

لارويانولي!ور!لمماالىول!بماءلي........)مصيدة(الزإضونطائريا23

..بة.....بة.......(قصة)النمر68

ارظتففي.عمحمدترجمةااراور!اإورءررر..........)قصة(الارنبوالضبع3،

آلعررىالوطنفيافىاًلثقااًلنشاطبتإك!اريكبقام!مناًلدرأماتطور27

.......!"نبسعيدم.نرجهقى00001م.....سارترالىشرندبرج

نت!ناراكلين.بة........)قصيدة(يبوح!رمز33

العرليي-بالكتاحلةقىا

اكانتر-اكأرسا!..........لبنان171آدمعادل................)فصة(الاب34

ادبيةأفضببحة

الاقيأطعروبة....ء.اننررةالعربيةالجمهورية71الطويلاص.هـسليمان........بة...ايضا"طهزومون"36
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لصإ.تكللأمثهو-و71

جيم/.ة-ع!زوأوا!!

.لفا

002طوق!مانفلوى-)شبمالايامممبوحدي

025طوقدانفدوى-)شععحبااًعطمنا

002المعاوسسعافيق-)شسعمهرسمانسمتاك

05العجيليالسلافاعمبدال!دثنور-)قصص(وال!ن!فيسالحب

015السباعيتف!انتفا-)قصصر(الشرسهمنضيف

لا035عيبلالدائمعلبدااله-الدثنور-)دراسهاأاًاعربهسالقومبسسددت

-،15.الدائمعبدعلبداًلالهاليدثنورا-)دتاسة(القوسمتالتربهت

اً.5ساغانفرانسمواز-(هترجنا)روايةبرامستحبينهغب

05ثغبرامرغريت-(مترجنا)رهبايةحبيبىهديمهما

م..اةستسهيلالدثنورترجسا-ال!سارتتبالحمتبةددتب

065ادغتتدتيبلالدثنورترجسا-ألسارتر(،التتمنغهذداف

ادربمتسهيلالدثنورترجساسالسمارتنباًلعمببدااًلحثدف

004اثربمتعايهناترجسا-بوؤياًدأدهألفعصدوالهحباةدستتراًنا

.1752انمتسهيلالدثننبتردبمة-)دراسة(ولألومبؤئسسم!مبتر

003الراههتهاني-)رهاايةأالمهمبهامتب

003الستالباسيمعاعبد-)ئبعئبدتفعاابببيك

003اًلع!يسدعتسايماتب-)نئسبمؤرقغتدساادا

اً.ماًل!نجاابوالمعلتيابوتت-)ؤصوت(المدي!ذةدتقبتلأة
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